
Додаток 

до рішення Національної ради  

24.09.2020 № 1102 

 

 

 

Проєкт 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про порядок видачі ліцензії  

провайдера програмної послуги 

 

1. У розділі І: 

 

у пункті 1.3 слово “(продовження)” виключити. 

 

2. У розділі ІІ:   

 

1) у пункті 2.4:  

 

абзаци перший, другий, шостий викласти у такій редакції: 

“2.4. Суб’єкт господарювання, який має на меті отримати ліцензію 

провайдера програмної послуги, подає до Національної ради заяву про видачу 

ліцензії провайдера програмної послуги відповідно до вимог статті 24 Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”, до якої додаються: 

 

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань; 

 

копія повідомлення про включення суб’єкта господарювання до реєстру 

операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до статті 42 Закону 

України “Про телекомунікації” або копія угоди з оператором телекомунікацій 

на надання послуг.”; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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2) у пункті 2.6: 

 

після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: 

“про відмову у видачі ліцензії, у разі якщо заявник не відповідає  

вимогам, встановленим частиною другою статті 12 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення”. 

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати відповідно абзацом шостим; 

 

у абзаці шостому слово “(продовження)” виключити; 

 

3) пункт 2.8 викласти в новій редакції: 

“2.8. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги 

розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня її 

надходження до Національної ради. У разі подання заявником неповного 

пакета документів та (або) документів, оформлених з порушенням пункту 2.4 

цього розділу, Національна рада приймає рішення відповідно до абзацу 

третього пункту 2.6 цього розділу.”; 

 

4) у пункті 2.15: 

 

у абзаці четвертому слова “Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців” замінити словами “Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань”; 

 

5) пункт 2.18 викласти в новій редакції: 

“2.18. Провайдер програмної послуги, який не використовує 

радіочастотний ресурс, отримує ліцензію провайдера програмної послуги на 

позаконкурсних засадах. 

Ліцензія провайдера програмної послуги видається строком на 10 років.”. 
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2. У додатках: 

 

1) у додатку 1: 

 

у назві додатку слово “(продовження)” виключити; 

 

пункт 6 викласти у такій редакції: 

 

“6. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі ____________ 

_______________________________________________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи-підприємця, номер і дата включення суб’єкта 

господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій)”; 

 

2) у додатку 2: 

 

абзац восьмий виключити; 

 

у абзаці десятому слово “продовження,” виключити; 

 

абзац тринадцятий викласти в новій редакції: 

“загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам), яка складається із мінімальної частки 

програм вітчизняного виробництва в загальній кількості програм, що 

ретранслюються в мережі, не менше 50% / менше 50%;”; 

у абзаці п’ятнадцятому слова “докладні характеристики багатоканальної 

ефірної телемережі” виключити; 

 

3) додаток 4 викласти в такій редакції: 
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“Додаток 4 

до Положення про порядок  

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 2.4) 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції 

 

Заявник ___________ 

 

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, становить 

____, з них вітчизняних ____. 

 

Керівник             _________                ____________ 

                              (підпис)               (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) ”. 

 

 

 

Начальник управління  

ліцензування         /підпис/       Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ 


