
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 415 

 

26.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про затвердження проекту  

внесення змін до форми ліцензії на мовлення  

та додатка 4 до неї 
 

У зв’язку з численними зверненнями та пропозиціями ліцензіатів 

Національної ради щодо необхідності оптимізації роботи над новою редакцією 

форми ліцензії на мовлення з метою дерегуляції в сфері телерадіомовлення, 

створення більш сприятливих умов для функціонування вітчизняних 

телерадіоорганізацій, керуючись статтями 27, 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статтями 9, 

13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», Національна рада  
 

вирішила:  

1. Затвердити проект внесення змін до форми ліцензії на мовлення та 

додатка 4 до неї, що додаються. 

2. Прес-службі оприлюднити на офіційному веб-сайті Національної ради 

проект внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї, 

повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та аналіз 

регуляторного впливу для громадського обговорення (додаються). 

3. Виконання рішення покласти на прес-службу, юридичне управління, 

управління ліцензування, управління частотного ресурсу і технічного 

контролю, управління контролю та аналізу телерадіомовлення. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г. Шверка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

26.03.2015 № 415 

 
Проект 

 

Зміни  

до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до неї 

 

 

1. У формі ліцензії на мовлення слова «банківські» та «контактні телефони» 

виключити. 

2. Додаток 4 до ліцензії на мовлення викласти в новій редакції: 
 

ДОДАТОК 4 ДО ЛІЦЕНЗІЇ НА МОВЛЕННЯ 

Серія НР № ______  

від “__” ________ _____ р.  

 

Програмна концепція мовлення 

 

Загальний обсяг мовлення ____________________________________________________ 

 

Частка програм власного виробництва _________________________________________ 

(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення) 

 

Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва) _________________________________________________________________ 

(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення) 

 

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва 
_____________________________________________________________________________ 

(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення) 

 

Максимальні обсяги ретрансляції ______________________________________________ 

(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення,  

_____________________________________________________________________________ 

із зазначенням мовника) 

 

Формат 

_____________________________________________________________________________ 

(за цільовою аудиторією або/та за тематичним спрямуванням програм) 

Розподіл програмного наповнення – не менше 75 % від загального обсягу мовлення 

 

№ 

з/п 

Структурні елементи програмного 

наповнення 

Мінімальний обсяг 

на добу  

(год. хв./добу) 

Мінімальний обсяг 

власного продукту 

(год. хв./добу) 

1 Інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі 
  

2 Культурно-мистецькі передачі   

3 Науково-просвітницькі передачі   

4 Розважальні передачі   



5 Дитячі передачі та аудіовізуальні 

твори, розраховані на дитячу 

аудиторію (час трансляції 06:00 – 

22:00, крім спеціалізованих каналів 

дитячого мовлення)  

  

6 Музичні твори   

7 Фільмопоказ   

8 Передачі іншого тематичного 

спрямування (вказати тематичне 

спрямування: спортивні, релігійні, 

еротичні тощо) 

  

 

 

 
Начальник управління контролю 

та аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Р. Кіфлюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


