
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 100 

 

29.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про розгляд проекту Закону України  

“Про внесення змін до деяких законів України  

щодо посилення застосування санкцій  

до ліцензіатів за порушення законодавства  

про телебачення і радіомовлення” 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України “Про внесення змін 

до деяких законів України щодо посилення застосування санкцій до ліцензіатів 

за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення” (реєстр. № 1824 

від 23.01.2015), керуючись частиною другою статті 24 Закону України “Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін 

до деяких законів України щодо посилення застосування санкцій до ліцензіатів 

за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення”, що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г.А. Шверка.  
 

 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

29.01.2015 № 100 

 

Пропозиції  

до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких 

законів України щодо посилення застосування санкцій до ліцензіатів  

за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення” 

(реєстр. № 1824 від 23.01.2015) 

 

Національна рада цілком підтримує проект Закону України “Про внесення 

змін до деяких законів України щодо посилення застосування санкцій до 

ліцензіатів за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення”. 

Разом з тим, надаємо певні пропозиції до законопроекту з метою уточнення 

деяких його норм. 

1. Законопроектом передбачається доповнити статтю 72 Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення” новою частиною 6-1 такого змісту: 

“6-1. Національна рада, у випадках передбачених цим Законом, 

законодавством, що регулює питання запровадження надзвичайного, 

особливого та воєнного стану, у тому числі порядок проведення на території 

України антитерористичних операцій, а також законодавством, що регулює 

порядок проведення виборів Президента України, народних депутатів України 

та виборів до органів місцевого самоврядування, референдумів може ухвалити 

рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії телерадіоорганізації, провайдера 

програмної послуги, про тимчасову заборону на ретрансляцію 

телерадіопрограм та невідкладно звернутися з відповідним позовом до суду.” 

Пропонуємо статтю 6-1 викласти в такій редакції: 

“6-1. Національна рада, у випадках передбачених частиною другою статті 

6 цього Закону, під час дії надзвичайного, особливого та воєнного стану, у тому 

числі під час проведення на території України антитерористичних операцій, під 

час проведення виборів Президента України, народних депутатів України та 

виборів до органів місцевого самоврядування, референдумів може ухвалити 

рішення про звернення до суду про тимчасове зупинення дії ліцензії 

телерадіоорганізації, провайдера програмної послуги, про тимчасову заборону 

розповсюдження та/або ретрансляції телерадіопрограм (програм/передач) на 

території України.” 

2. Законопроектом передбачається частину десяту статті 72 Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення” викласти в новій редакції. 

Пропонуємо у абзаці першому слова “виходячи з розміру ліцензійного 

збору ліцензіата за отримання ліцензії” замінити словами “відповідно до 

нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату на отримання ліцензії (не 

враховуючи умов зменшення/збільшення)”. 

Абзац четвертий викласти в такій редакції:  

 



“У разі, якщо ліцензіат має декілька ліцензій з однаковою програмною 

концепцією, розмір штрафу нараховується виходячи з найбільшого розміру 

ліцензійного збору по одній з таких ліцензій”, у зв’язку з цим абзац четвертий 

законопроекту вважати абзацом п’ятим.  

3. Законопроектом також передбачається внесення змін до Закону України 

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

Зокрема, пропонується розширити наглядові повноваження Національної 

ради, доповнивши статтю 13 новим абзацом такого змісту: 

“у випадках передбачених Законом України “Про телебачення і 

радіомовлення”, законодавчими актами, що регулюють питання запровадження 

надзвичайного, особливого та воєнного стану, у тому числі порядок проведення 

на території України антитерористичних операцій, а також законодавством, що 

регулює порядок проведення виборів Президента України, народних депутатів 

України та виборів до органів місцевого самоврядування, референдумів, може 

ухвалити рішення та невідкладно звернутися до суду про тимчасове зупинення 

дії ліцензії телерадіоорганізації, провайдера програмної послуги та про 

тимчасову заборону на ретрансляцію телерадіопрограм.” 

Пропонуємо новий абзац викласти в такій редакції: “у випадках 

передбачених частиною другою статті 6 цього Закону, під час дії 

надзвичайного, особливого та воєнного стану, у тому числі під час проведення 

на території України антитерористичних операцій, під час проведення виборів 

Президента України, народних депутатів України та виборів до органів 

місцевого самоврядування, референдумів може ухвалити рішення про 

звернення до суду про тимчасове зупинення дії ліцензії телерадіоорганізації, 

провайдера програмної послуги, про тимчасову заборону розповсюдження 

та/або ретрансляції телерадіопрограм (програм/передач) на території України”. 

Разом з тим зазначаємо, що норми законопроекту повністю відповідають 

меті його прийняття та є нагальними, враховуючи ситуацію, що склалася в 

державі та наявні інформаційні загрози з боку держави – агресора. 

 

 
Начальник  

юридичного управління    /підпис/  У. Фещук 

 


