
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 101 

 

29.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

 

Про розгляд проекту Закону України  

“Про внесення змін до Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення  

(щодо участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)” 

(реєстр. № 1768 від 15.01.2015)  

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України “Про внесення змін 

до Закону України “Про телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних 

осіб в телерадіоорганізаціях)” (реєстр. № 1768 від 15.01.2015), керуючись 

частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проекту Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення (щодо 

участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)” (реєстр. № 1768 від 15.01.2015), 

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 № 101 

 

 

Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України “Про внесення змін до  

Закону України “Про телебачення і радіомовлення (щодо участі іноземних 

осіб в телерадіоорганізаціях)” 

(реєстр. № 1768 від 15.01.2015) 

 

Національна рада в цілому підтримує проект Закону України “Про 

внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення (щодо 

участі іноземних осіб в телерадіоорганізаціях)”. Разом з тим, вважаємо за 

доцільне висловити певні зауваження щодо пропонованої редакції 

законопроекту. 

1. З метою покращення інвестиційного клімату в країні, розвитку 

телерадіоінформаційного простору, підтримки суб’єктів господарювання 

вважаємо за доцільне обмежити участь у статутному капіталі 

телерадіоорганізацій лише осіб іноземної держави, визначеної чинним 

законодавством державою-агресором, із зазначенням відповідних обмежень у 

статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. 

2. Також, є доцільним доповнити статтю 12 частиною шостою такого 

змісту: 

“6. З метою встановлення дотримання ліцензіатом вимог цієї статті, 

Національна рада має право витребувати додаткові документи, які дозволяють 

встановити кінцевого вигодоодержувача. 

Ліцензіат зобов’язаний надати визначені Національною радою документи 

у встановлені нею строки (нотаріально посвідчені копії, українською мовою 

та/або з перекладом, належним чином легалізовані для їх законного обігу в 

Україні).” 

3. З метою уникнення різного тлумачення норм пропонуємо абзац перший 

частини третьої статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” 

виключити, оскільки Господарським кодексом України регулюються загальні 

норми ведення господарської діяльності, в той час як Законом України “Про 

телебачення і радіомовлення” передбачені спеціальні для телерадіоорганізацій. 

4. Частиною п’ятою статті 24 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення” встановлюється вичерпний перелік документів, які має право 

витребувати Національна рада під час ліцензування мовлення для забезпечення 

дотримання визначених законодавством обмежень стосовно частки іноземних 

власників у статутному капіталі телерадіоорганізації.  

Оскільки зазначеною нормою також передбачена заборона вимагати будь-

які інші документи, з’ясування дотримання заявником положень статті 12 

зазначеного Закону не є можливим. 



У зв’язку з цим пропонуємо у статті 24 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

1) абзац перший частини п’ятої після слів “у статутному капіталі 

телерадіоорганізацій” доповнити словами “, а також з метою встановлення 

дотримання вимог статті 12 цього Закону”; 

2) доповнити частину п’яту новим абзацом такого змісту: 

“інші документи, що підтверджують виконання зазначених норм”; 

3) доповнити частиною дванадцятою такого змісту: 

“12. Строк розгляду заяви про видачу, продовження та переоформлення 

ліцензії на мовлення обчислюється з моменту подання повного пакету 

документів, достатнього для розгляду заяви і прийняття рішення Національною 

радою”. 

5. У прикінцевих положеннях законопроекту є необхідним передбачити 

обов’язок телерадіоорганізацій  подати у шестимісячний строк інформацію 

щодо: 

кінцевого вигодоодержувача юридичної особи, у тому числі кінцевого 

вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер 

паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності); 

структури власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість 

встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а 

саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та 

номер паспорта громадянина або паспортного документа іноземця, місце 

проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за 

наявності). 

 

 
Начальник  

юридичного управління    /підпис/  У. Фещук 

 


