
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ   

 

06.10.2022                                            м. Київ                                   № 640 

 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення від 15 вересня 2022 року № 584 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України від 19 червня 2022 року № 2310-IX «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного 

продукту та обмеження публічного використання музичного продукту 

держави-агресора», абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну 

реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої 

влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

1992 року № 731, враховуючи лист Міністерства юстиції України від 04 жовтня 

2022 року № 91129/10.1.1/11-22, Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до додатка 4 до форми ліцензії на мовлення, 

затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 18 грудня 2013 року № 2433, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818 (у редакції рішення 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

15 вересня 2022 року № 584), а саме: 
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1) після слів «Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України» доповнити словами та цифрами «, ратифікованої 

Законом України від 17 грудня 2008 року № 687-VI “Про ратифікацію 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення”»; 

2) цифри «07.10.2022» замінити цифрами та словами «07 жовтня 

2022 року»; 

3) пронумерувати графи таблиці щодо розподілу програмного 

наповнення; 

4) доповнити текст після виноски «**» реквізитом «МП»; 

5) замінити риску словами: 

«Начальник управління ліцензування        Людмила ЗАПОРОЖЕЦЬ». 

 

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

 

3. Відділу зв’язків з медіа та суспільними інституціями оприлюднити це 

рішення на офіційному вебсайті Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції 

України. 

 

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення Бурмагіна О. 

 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_444

