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Зауваження і пропозиції до проекту Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо територій з особливим 

режимом мовлення» 
 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в цілому 

підтримує проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо територій з особливим режимом мовлення» (далі – проект 

Закону) у запропонованій редакції. 

Разом з тим, з метою удосконалення проекту Закону України вважаємо за 

потрібне висловити наступні зауваження і пропозиції. 

1. Проектом Закону пропонується доповнити статтю 14 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» новим 

абзацом такого змісту: «надає дозволи на тимчасове мовлення». 

З огляду на формулювання, які використовуються в інших абзацах 

відповідної статті: «ліцензування», «ведення», «забезпечення», вважаємо за 

доцільне викласти абзац дев’ятий статті 14 у такій редакції: «надання дозволів 

на тимчасове мовлення». 

2. У редакції проекту Закону, яка стосується змін до Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» іноді вживається повна назва Національної ради 

– «Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення». 

Вважаємо недоцільним використання повної назви Національної ради в тексті 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» з урахуванням частини 

четвертої статті 7, яка містить положення про використання скороченої назви: 

«Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі - 

Національна рада)». 

3. У частині першій статті 1 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» пропонуємо новий термін «території з особливим режимом 

мовлення» викласти у такій редакції: «території з особливим режимом 

мовлення – прикордонні адміністративно-територіальні одиниці, які межують 

з територією держави-агресора та/або територією Автономної Республіки 

Крим, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням 

потреб захисту інформаційної безпеки держави, та на яких шляхом 

аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-

агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу, у тому числі аналогове мовлення, на підставі 

дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення». 

4. У контексті запропонованих змін до Закону України «Про 

радіочастотний ресурс України» пропонуємо передбачити положення стосовно 

безоплатності надання висновку щодо можливості та умов користування 



радіочастотним ресурсом України для потреб тимчасового мовлення. 

Вважаємо, що така пропозиція відповідає меті та цілям проекту Закону, 

оскільки дозвіл на тимчасове мовлення надається у виняткових випадках, з 

метою захисту інформаційного простору України. Також вважаємо за доцільне 

передбачити певний порядок надання відповідного висновку. У зв’язку з цим, 

пропонуємо пункт 7 частини третьої статті 16 Закону України «Про 

радіочастотний ресурс України» викласти у такій редакції: «підготовка 

висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення у порядку, 

визначеному УДЦР, у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення, 

який надається на безоплатній основі». 

Також пропонуємо частину шосту статті 41 відповідного Закону викласти 

у такій редакції: «Висновок щодо можливості та умов користування 

радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення надається 

за замовленням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення, який 

надається на безоплатній основі». 
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