
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 330 

 

17.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 8 
 

Про розгляд проекту Закону України  

«Про особливості здійснення процедур закупівель 

телекомунікаційних послуг, у тому числі  

з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження 

радіо- та телепрограм (за винятком послуг рухомого  

(мобільного) зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)»,  

що надійшов від Державної служби спеціального зв’язку  

та захисту інформації України 

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України «Про особливості 

здійснення процедур закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з 

трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо - та телепрограм (за 

винятком послуг рухомого (мобільного) зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)», 

що надійшов від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада України з 

питань телебачення і радіомовлення  

 

вирішила: 

1. Погодити проект Закону України «Про особливості здійснення процедур 

закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та 

телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг 

рухомого (мобільного) зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)» із зауваженнями, 

що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Державної служби  спеціального 

зв’язку та захисту інформації України. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління: радіочастотного ресурсу 

та технічного контролю, юридичне. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук. 

 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради 

17.03.2016 № 330 

 

 

 

Зауваження 

до проекту Закону України «Про особливості здійснення процедур 

закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо-  

та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком 

послуг рухомого (мобільного) зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)», 

що надійшов від Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації 

 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 

розглянувши проект Закону України «Про особливості здійснення процедур 

закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та 

телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг 

рухомого (мобільного) зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)» (далі – 

Законопроект), вважає за необхідне висловити щодо нього певні зауваження. 

Так, абзацом третім частини першої статті 2 Законопроекту передбачається 

можливість здійснення переговорної процедури здійснення закупівлі послуги «з 

трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм у 

оператора телекомунікацій, зазначеного в ліцензії на мовлення замовника.». 

Частина третя статті 27 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

містить перелік відомостей, що вказуються у ліцензії на мовлення. Зокрема 

пунктом г) передбачено необхідність зазначення таких відомостей у ліцензії на 

мовлення, як «загальні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення, 

багатоканальної мережі (для багатоканальних телемереж вказується оператор 

телекомунікацій)». 

З урахуванням положень статті 27 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 18.12.2013 № 2433 (зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 13.01.2014 за № 41/24818) затверджено форму ліцензії на мовлення, де 

відомості щодо оператора телекомунікацій зазначаються лише за умови мовлення 

у багатоканальних мережах та багатоканального мовлення.  

Отже, чинне законодавство передбачає необхідність зазначення у ліцензії на 

мовлення відомостей щодо оператора телекомунікацій лише у випадку здійснення 

мовлення у багатоканальних телемережах. 

У зв’язку з цим, пропонуємо абзац третій частини першої статті 2 

Законопроекту викласти у такій редакції: 

«з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження за допомогою 

ресурсу багатоканальних телемереж радіо- та телепрограм у оператора 

телекомунікацій, зазначеного в  ліцензії на мовлення замовника.». 



Відсутність вищенаведених уточнень щодо «ресурсу багатоканальних 

телемереж» у Законопроекті може призвести до застосування спрощеної 

процедури закупівлі послуг з трансляції радіо - та телесигналів для 

розповсюдження радіо - та телепрограм у оператора телекомунікацій у всіх 

операторів телекомунікацій. 

 

 

 

Начальник юридичного управління  /підпис/  Г. Чумаченко 

 


