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Пропозиції та зауваження 

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» щодо удосконалення механізмів 

забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних)  

засобів масової інформації» 

 

Національна рада України  з питань телебачення і радіомовлення підтримує 

необхідність внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (далі - Закон) з метою забезпечення реалізації вимог щодо 

прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації, 

удосконалення механізму розгляду відповідної інформації та, разом з тим, 

вважає за необхідне висловити певні пропозиції та зауваження до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» щодо удосконалення механізмів забезпечення прозорості 

власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації» (реєстр. 

№ 6762 від 18.07.2017). 

1) Законопроектом пропонується внесення змін до статті  1 Закону, зокрема 

доповнивши її визначеннями нових термінів. 

Так, стаття доповнюється новим терміном «вирішальний вплив на управління 

або діяльність юридичної особи - пряме та/або опосередковане володіння однією 

особою самостійно чи спільно з іншими особами 50 і більше відсотками 

статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи та/або 

незалежна від формального володіння можливість здійснення такого впливу на 

управління чи діяльність юридичної особи». Оскільки термін вводиться для 

визначення кінцевого бенефіціарного власника суб’єкта інформаційної 

діяльності, встановлення такого власника в деяких структурах власності може 

бути неможливим з огляду на передбачене спільне з іншими особами володіння 

50 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв 

юридичної особи. 

Застосування визначення терміну «власник суб’єкта інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення» (у разі прийняття пропонованих 

змін до нього) при розгляді Національною радою відповідних документів 

потребуватиме дослідження питання існування стосовно юридичної особи 

фізичних осіб контролерів, що практично не є можливим.  

Пропоноване визначення нового терміну «юридична особа, стосовно якої не 

існує контролерів фізичних осіб» не вирішує питання встановлення кінцевого 

бенефіціарного власника у компаніях, де власниками є державні органи чи 

органи місцевого самоврядування. 
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Також необхідним є врахування в Законі специфіки структури власності 

фізичних осіб-підприємців, зокрема встановлення кінцевих бенефіціарних 

власників таких ліцензіатів. 

2) Зміни до частини другої статті 12 Закону передбачають заборону 

засновувати та брати участь в телерадіоорганізаціях та провайдерах програмної 

послуги «органам державної влади, юридичним особам, які вони заснували, за 

виключенням телерадіоорганізацій, що створюються на підставі Закону 

України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», іншого закону, а також 

державного підприємства «Парламентський телеканал «Рада» або його 

правонаступника;». При цьому законопроектом не врегульовується питання 

подальшої діяльності ліцензіатів, що мають діючі ліцензії, але їх структура 

власності не відповідатиме зазначеним положенням у разі їх прийняття 

(комунальні телерадіоорганізації, ТРО Міністерства оборони України тощо). Під 

час продовження ліцензії Національною радою, відповідно до статті 33 Закону, 

досліджується питання відповідності ліцензіата частині другій статті 12 Закону. 

Також є необхідним доповнити частину другу статті 12 Закону новим 

абзацом такого змісту:  

«юридичним особам, зареєстрованим в офшорних зонах або в країнах 

(територіях), законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про 

структуру власності зареєстрованих в них юридичних осіб.». 

Законопроектом пропонується частину четверту статті 12 Закону доповнити 

новими положеннями: «Адреса веб-сайту, де розміщується інформація про 

структуру власності, зазначається в Державному реєстрі суб’єктів 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.». Оскільки 

інформація про структуру власності у тому числі адреса веб-сайту, де вона 

розміщується, є статистичною інформацією та може динамічно змінюватись, є 

доцільним ведення окремого реєстру такої інформації. До того ж, обов’язку 

ліцензіатів у подачі до Національної ради відомостей, в разі зміни веб-адреси, 

Законопроектом не передбачено. 

Слід зазначити, що пропонованими змінами до статті 12 Закону та 

Законопроектом в цілому не вирішується питання «фіктивних» бенефіціарних 

власників, оскільки залишається можливість засвідчити будь-яким документом  

наявність у будь-якої особи права вирішального впливу. 

Також є необхідним привести назву статті 12 Закону у відповідність до її 

змісту, оскільки її положення поширюються не лише на заснування 

телерадіоорганізацій, але й провайдерів програмної послуги. 

3) Законопроектом пропонується доповнити частину першу статті 23 Закону 

новим абзацом: «Якщо інше не встановлено цим Законом, до ліцензування 

мовлення не застосовуються положення Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності». Оскільки відповідно до чинного законодавства 

Національна рада здійснює ліцензування не лише мовлення, а також здійснює 

видачу ліцензій провайдера програмної послуги (що не підпадає під визначення 

«ліцензування мовлення»), пропонуємо слова «Якщо інше не встановлено цим 

Законом, до ліцензування мовлення не застосовуються положення Закону 
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України «Про ліцензування видів господарської діяльності» замінити словами 

«Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» не 

поширюється на діяльність у сфері телебачення і радіомовлення.». 

4) В абзаці першому частини сьомої статті 24 Закону слова «ухвалює 

рішення про повернення документів заявникові без розгляду.» замінити словами 

«приймає рішення про залишення документів без розгляду.».  

В абзаці другому частини сьомої статті 24 Закону слова «повернути подані 

документи заявникові без розгляду,» замінити словами «залишити документи 

без розгляду,». 

В абзаці третьому частини сьомої статті 24 Закону слова «протягом 10 

календарних днів» замінити словами «протягом 14 днів з дня направлення 

прийнятого рішення про залишення документів без розгляду».  

Також, Законопроектом пропонується абзац третій частини сьомої статті 24 

Закону доповнити новим реченням такого змісту: «Неподання протягом 

вказаного 14-денного строку виправлених документів є підставою вважати 

заяву про видачу (продовження) ліцензії не поданою, крім випадків, якщо 

Національна рада не встановить своїм рішенням інший строк їх подання або не 

визнає поважними причини пропуску раніше встановленого строку.». З метою 

уникнення зловживань, є доцільним передбачити виключний перелік причин 

пропущення відповідного строку, які можуть бути визнаними поважними.  

5) Друге речення абзацу шостого частини першої пропонованої 

Законопроектом статті 24-1 Закону доцільно викласти в такій редакції: «При 

розгляді заяв про видачу та (або) продовження ліцензій перевірка дотримання 

зазначених вимог проводиться без прийняття рішення про її початок.». 

Абзац другий частини п’ятої пропонованої Законопроектом статті 24-1 

Закону передбачає можливість витребування від ліцензіата або заявника 

копій документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-

якого з власників відповідного суб’єкта, та надається перелік цих документів. З 

метою забезпечення реалізації цих положень, є необхідним конкретизувати 

наведені документи, а саме: «декларації про майновий стан і доходи (про сплату 

податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов'язань з 

такого податку);» та «декларацію про майновий стан власника суб’єкта 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення за формою, 

встановленою Національною радою.». 

В абзаці шостому частини п’ятої пропонованої Законопроектом статті 24-1 

Закону передбачено право Національної ради, шляхом прийняття рішення, 

викликати на засідання для надання пояснень особу, про визнання власником 

якої вказано у наданих ліцензіатом або заявником документах. Оскільки стаття 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» містить вичерпний перелік питань, які повинні розглядатися 

виключно на засіданні Національної ради, є доцільним у зазначених положеннях 

пропонованої статті 24-1 Закону слова «вправі прийняти рішення про виклик в 

засідання» замінити словами «вправі викликати на засідання». 
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Законопроектом пропонується абзац другий частини сьомої статті 24-1 

Закону доповнити словами такого змісту: «Вважається, що звернення вручене 

юридичній особі, якщо воно вручене особисто керівнику або представнику 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебаченні і радіомовлення, 

доставлене за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру, або за 

адресою, яка зазначена в поданих таким суб’єктом документах, і це 

підтверджується підписом відповідної службової особи.». Зазначені положення 

потребують доопрацювання, оскільки не є зрозумілим, про який «відповідний 

державний реєстр» йде мова (Державний реєстр суб’єктів інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, Єдиний державний реєстр 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо) та 

який «підпис відповідної службової особи» мається на увазі. 

Пункт «а» частини дев’ятої пропонованої Законопроектом статті 24-1 

Закону містить незавершене речення. 

Також, абзац четвертий частини дев’ятої пропонованої Законопроектом 

статті 24-1 Закону містить визначення термінів «трастова конструкція (траст)» та 

«юридичне право власності», які доцільно перенести до статті 1 Закону. 

Абзац шостий частини дев’ятої пропонованої Законопроектом статті 24-1 

Закону передбачає: «Рішення Національної ради про визнання структури 

власності непрозорою може бути оскаржене ліцензіатом до суду.». Зазначене 

положення потребує виключення, оскільки, відповідно до Кодексу 

адміністративного судочинства України, всі рішення Національної ради можуть 

бути оскаржені ліцензіатом до суду. 

В другому реченні абзацу першого частини десятої пропонованої 

законопроектом статті 24-1 Закону міститься логічна помилка, а тому, як 

вбачається із змісту зазначеного абзацу, слова «До вказаного рішення» необхідно 

замінити словами «До вказаної заяви». 

У третьому реченні цього ж абзацу слова «до літери «в» » замінити  словами 

«до пункту «в» ». 

Також варто наголосити, що пропонована у проекті статті 24-1 Закону 

процедура є досить складною та тривалою у часі. Передбачена можливість 

усунення недоліків у документах щодо структури власності до прийняття 

рішення Національної ради про непрозорість структури власності та  після його 

прийняття не є виправданою, процедурно не узгоджується з іншими 

положеннями, зокрема, із частиною одинадцятою цієї ж статті та позбавляє 

можливості забезпечення можливості дотримання вимог щодо прозорості 

структури власності. 

6) Пропоновані Законопроектом зміни до пункту «а» частини п’ятої статті 

37 Закону потребують надання у статті 1 Закону визначення терміну «суборенда 

каналу мовлення». 

 

 
Заступник начальника  

юридичного управління    /підпис/ О. Ніколаєнко 


