
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1926 

 

01.11.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

Про розгляд проекту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законів України  

щодо забезпечення прозорості власності провайдерів  

програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних  

телемереж із загальнонаціональним покриттям»  

(реєстр. № 9161 від 04.10.2018), що надійшов  

від Комітету Верховної Ради України 

з питань інформатизації та зв’язку  

 

Розглянувши та обговоривши проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів 

програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із 

загальнонаціональним покриттям» (реєстр. № 9161 від 04.10.2018), керуючись  

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості 

власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних 

телемереж із загальнонаціональним покриттям», що додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Комітету Верховної Ради 

України з питань інформатизації та зв’язку. 

3. 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/   О. Ільяшенко 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

01.11.2018 № 1926 

 

Пропозиції та зауваження 

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

щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги 

багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним 

покриттям» 

 

Національна рада розглянула проект Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів 

програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із 

загальнонаціональним покриттям» (далі – Законопроект) та, в межах 

компетенції, висловлює свою позицію щодо пропонованої редакції.  

Національна рада підтримує необхідність внесення змін до чинного 

законодавства, спрямованих на запобігання потенційному протиправному впливу 

держави-агресора на телерадіоінформаційний простір України, у тому числі,  

забезпечення прозорості структури власності провайдерів програмної послуги, що 

здійснюють свою діяльність з використанням багатоканальних телемереж, 

територія розташування (прийому) яких поширюється на всю територію України. 

Разом з тим, Законопроект, передбачаючи внесення відповідних змін до 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не передбачає визначення 

терміну «провайдер програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних 

телемереж із загальнонаціональним покриттям», що може ускладнити 

застосування його положень у разі прийняття Закону, створюючи колізію та 

можливість неоднозначного тлумачення.  

Також, пропоновані зміни до частини третьої статті 40 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», серед іншого, передбачають вимоги до 

документів щодо іноземних юридичних осіб або фізичних осіб – іноземців, або 

виданих органами іноземної держави, які в цілому є слушними, а тому є 

доцільним їх передбачення не лише щодо документів, які подаються 

провайдерами програмної послуги, але й телерадіоорганізаціями. З огляду на 

зазначене, є доцільним виключити зазначені положення Законопроекту із статті 

40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та передбачити їх у статті 

12 зазначеного Закону. 

Також слід зазначити, що питання недосконалості існуючої законодавчої 

процедури розкриття прозорості власності існує не лише щодо провайдерів 

програмної послуги, визначених Законопроектом. Існуючі законодавчі 

обмеження щодо заснування телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги, а також щодо вимог до їх установчих документів, визначених статтею 

12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не передбачають 

обмежень щодо їх кінцевих бенефіціарних власників. Тому, з метою захисту 

інформаційного простору та запобігання на нього впливу держави-агресора, є 

доцільним передбачити у статті 12 Закону України «Про телебачення і 



радіомовлення» положення, що забороняють створення та діяльність 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, у яких власником 

(співвласниками, кінцевим бенефіціарним власником) або особами, які мають 

істотну участь, є особи, зареєстровані в офшорних зонах або в країнах 

(територіях), законодавство яких не дозволяє розкривати інформацію про 

структуру власності зареєстрованих у них юридичних осіб на всіх ланцюгах 

володіння та реєстри яких є закритими.  

Окремо необхідно зазначити, що прозорість власності суб’єктів 

інформаційної діяльності, у тому числі провайдерів програмної послуги, про які 

йде мова у Законопроекті, не може бути забезпечена без законодавчого 

вирішення питання прозорості фінансування суб’єктів інформаційної діяльності 

у сфері телебачення і радіомовлення. 

 

 

Начальник юридичного управління  /підпис/  Г. Чумаченко 

 

 

 


