
 

Додаток 

до рішення Національної ради  

22.01.2015 № 72 

 

Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України “Про внесення змін та доповнень 

до деяких законодавчих актів України (щодо обов’язкового інформування 

про засновників та власників засобів масової інформації)”  

(реєстр. № 1461 від 12.12.2014) 

 

Підтримуючи необхідність зведення до мінімуму можливості 

використання засобів масової інформації, як важелів маніпулювання 

суспільною свідомістю і особистою думкою громадян, а також зміцнення та 

вдосконалення правових гарантій свободи слова та інформаційного 

суверенітету України, сприяння становленню цілісного загальнонаціонального 

інформаційного простору, Національна рада, розглянувши законопроект “Про 

внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України (щодо 

обов’язкового інформування про засновників та власників засобів масової 

інформації)”, вважає за необхідне викласти певні зауваження щодо нього. 

Законопроектом пропонується частину першу статті 46 Закону України 

“Про телебачення та радіомовлення” викласти в такій редакції: 

“1. Телерадіоорганізація зобов’язана повідомляти свої вихідні дані:  

1) найменування, позивні, логотип або емблему; 

2) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) та 

осіб, які володіють істотною участю у юридичній особі: для юридичних осіб - 

найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, 

а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, 

громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 

податкової служби і мають відмітку в паспорті. Дана інформація 

повідомляється під час ефіру через кожні шість годин не менше ніж 5 хвилин.”. 

На сьогодні статтею 46 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” вже передбачено, що телерадіоорганізація зобов’язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми телерадіоорганізація не рідше 

ніж щогодини передає свої позивні. Під час ефірного часу телерадіоорганізація 

використовує логотип або інші вихідні дані.  

Частиною четвертою статті 24 Закону України «Про засади державної 

мовної політики» передбачено можливість трансляції аудіовізуальних творів із 

субтитруванням державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин 

на розсуд телерадіоорганізацій.  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17?nreg=5029-17&find=1&text=%F2%E5%EB%E5#w13


Частиною другою статті 23 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» встановлено обов’язок телерадіоорганізацій 

(незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечувати 

субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, 

відеофільмів, передач і програм. 

Враховуючи зазначене, повідомлення телерадіоорганізацією під час ефіру 

через кожні шість годин не менше ніж 5 хвилин даних про засновника 

(співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють істотною 

участю у юридичній особі тощо, створить зайві труднощі для перегляду 

програм (телерадіопрограм) глядачами. До того ж, кількість засновників 

(власників) може бути великою (до 20 осіб по 5%). 

Законопроектом також пропонується частину першу статті 13 Закону 

України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” 

доповнити абзацом десятим в такій редакції: 

“нагляд за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог законодавства  

щодо обов’язковості інформування під час ефіру про свого засновника 

(співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють істотною 

участю у юридичній особі”. 

У Національної ради відсутні механізми отримання такої інформації та 

можливість перевірки її достовірності, доцільно розширити повноваження 

Національної ради в частині отримання документів, що містять дані про 

кінцевих вигодоодержувачів засобу масової інформації. 

Інформація, оприлюднена телерадіоорганізацією під час ефіру про свого 

засновника (співзасновників), власника (співвласників) та осіб, які володіють 

істотною участю у юридичній особі, може не досягнути бажаного результату, 

оскільки кінцевий вигодонабувач (тобто особа, що здійснює вплив на засіб 

масової інформації) як правило, не є юридично власником.   

Доцільніше вказувати інформацію саме про кінцевого вигодоодержувача. 

 

 
Начальник юридичного  

управління      /підпис/  У. Фещук 

 
 


