
Додаток 

до рішення Національної ради  

08.12.2016 № 2570 

 

Проект Змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності  

та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та  

провайдерів програмної послуги 

 

Внести до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами 

програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм 

документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381, такі зміни: 

 

1. У розділі I: 

1) абзац другий пункту 1 після слів “про видачу (продовження)” 

доповнити словом “, переоформлення”; 

2) доповнити двома новими пунктами такого змісту: 

“9. У разі наявності у структурі власності суб’єкта інформаційної 

діяльності іноземних юридичних осіб або фізичних осіб суб’єкт інформаційної 

діяльності подає документи, що підтверджують належність особі 

корпоративних прав юридичної особи, перехід прав на корпоративні права, 

інших документів, на підставі яких особа набула істотну участь у суб’єкті 

інформаційної діяльності. 

10. Щодо кінцевих бенефіціарних власників подаються документи, що 

підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або 

господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення 

і радіомовлення”. 

2. У розділі II: 

1) пункт 2 доповнити новим підпунктом такого змісту: 

“7) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного 

року, складені за визначеною формою № 2”; 

2) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції: 

“Документи у паперовому вигляді прошиваються разом та підписуються 

керівником суб’єкта інформаційної діяльності. На кожному документі 

проставляється печатка (за її наявності)”; 

3) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції: 

“Документи в електронній формі надсилаються електронною поштою, 

адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради”; 

4) у абзаці першому пункту 8 слова “у колонці “Адреса” вилучити; 
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3. У розділі III: 

1) назву розділу викласти у такій редакції: 

“III. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на 

отримання (продовження), переоформлення (у зв’язку зі зміною засновника 

(співзасновників) та/або власника (співвласників)), ліцензії”; 

2) абзац перший пункту 1 після слів “про видачу (продовження)” 

доповнити словом “, переоформлення”; 

у підпункті 4 слова “31 грудня року” замінити словами “останнє число 

місяця”; 

у підпункті 5 слова “а також копії документів, які підтверджують 

достовірність інформації, включеної до декларації” вилучити; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 

“Національна рада має право, на основі мотивованого запиту, додатково 

запитати і отримати від заявника копії документів, які підтверджують 

достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного 

власника”; 

4. У розділі IV: 

у пункті 6 після слів “заяви про видачу (продовження” доповнити словом 

“, переоформлення”; 

у підпункті 1 після слів “заяву про видачу (продовження” доповнити 

словом “, переоформлення”. 

5. У формі № 1: 

слова “(вказується спосіб подання документів в електронній формі: на 

CD-диску, флеш накопичувачі USB, електронною поштою на адресу 

Національної ради)” виключити. 

6. У формі № 2: 

у назві форми слова “станом на 31 грудня 20__ року” виключити. 

7. У формі № 3: 

у назві форми слова “станом на 31 грудня 20__ року” виключити. 

8. У формі № 5: 

у назві форми слова “станом на 31 грудня 20__ року” виключити. 

 

 

Начальник  

юридичного управління                                            /підпис/              Г. Чумаченко 


