
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 159 

 

09.03.2023                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 
 

Про розгляд проєкту Закону України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо обмеження 

доступу абонентів до веб-сайтів, окремих 

веб-сторінок та інших ресурсів в мережі 

Інтернет, які розповсюджують шкідливу 

інформацію» 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо обмеження доступу абонентів до веб-сайтів, 

окремих веб-сторінок та інших ресурсів в мережі Інтернет, які розповсюджують 

шкідливу інформацію», що надійшов від народного депутата України  

Дениса Маслова, керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Висловити позицію Національної ради до проєкту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження доступу 

абонентів до веб-сайтів, окремих веб-сторінок та інших ресурсів в мережі 

Інтернет, які розповсюджують шкідливу інформацію», що додається. 

2. Направити рішення народному депутату України Денису Маслову. 

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Бурмагіна О. 
 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення Національної ради 

09.03.2023 № 159 

 

Позиція Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

до проєкту Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження доступу 

абонентів до веб-сайтів, окремих веб-сторінок та інших ресурсів в мережі 

Інтернет, які розповсюджують шкідливу інформацію» 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) розглянула депутатське звернення народного депутата Дениса 

Маслова щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо обмеження доступу абонентів до веб-сайтів, окремих 

веб-сторінок та інших ресурсів в мережі Інтернет, які розповсюджують шкідливу 

інформацію» (далі – проєкт Закону) та в межах компетенції висловлює свою 

позицію. 

Національна рада підтримує прагнення законодавців у визначенні 

механізму обмеження доступу абонентів до веб-сайтів, окремих веб-сторінок та 

інших ресурсів в мережі Інтернет, які розповсюджують шкідливу інформацію, 

сприянню запобіганню адміністративним, кримінальним правопорушенням, а 

також охороні суспільної моралі й здоров’я населення, що є метою розроблення 

проєкту Закону.  

Разом з тим, проєкт Закону містить недоліки, які потребують врахування.  

Зокрема, Верховною Радою України 13 грудня 2022 року було прийнято 

Закон України «Про медіа», який набирає чинності 31 березня 2023 року. 

Прикінцевими положеннями Закону України «Про медіа» передбачено втрату 

чинності Законом України «Про захист суспільної моралі», куди пропонується 

внести зміни проєктом Закону. 

Крім того, вищезгаданий Закон України «Про медіа» передбачає 

регулювання онлайн-медіа, їх добровільну реєстрацію та норми щодо нагляду за 

діяльністю зазначених суб’єктів. Так, Закон України «Про медіа» надає 

Національній раді повноваження щодо: заборони поширення онлайн-медіа за 

рішенням Національної ради або за рішенням суду; звернення до провайдерів 

платформ спільного доступу до інформації та уповноважених представників 

пошукових систем (у тому числі іноземних) з вимогами обмеження доступу до 

інформації та/або виключення з результатів пошуку, що видаються за запитами 

користувачів, посилання на інформацію, яка порушує вимоги законодавства 

України, зокрема розділів ІV та ІХ Закону України «Про медіа». Такою 

інформацією є: поширення порнографічних матеріалів; пропаганда вживання 

наркотичних засобів, психотропних речовин; пропаганда жорстокого 

поводження з тваринами, поширення матеріалів, що заохочують сексуальну 

експлуатацію та насильство над дітьми та інша інформація, чітко визначена 

статтями 36, 42, 119 медійного Закону.  



 

Також, Законом України «Про медіа» вносяться зміни до Законів України 

«Про електронні комунікації», «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного 

спектра та надання послуг поштового зв’язку», які узгоджують вказані закони із 

Законом України «Про медіа», зокрема визначають повноваження регулятора 

комунікаційних послуг щодо обмеження доступу до веб-сайтів, визначених 

рішенням Національної ради про застосування заходу реагування як тимчасової 

заборони або заборони поширення онлайн-медіа тощо.  

У зв’язку з зазначеним, при врегулюванні порушеного у зверненні питання 

необхідно врахувати норми Закону України «Про медіа» та положення проєкту 

Закону, якими передбачено внесення змін до Закону України «Про електронні 

комунікації» з метою їх узгодження та уникнення правових колізій.  

Крім того, необхідно звернути увагу на положення Digital Services Act 

(DSA) (Закон про цифрові послуги) та Digital Markets Act (DMA) (Закон про 

цифрові ринки), які прийняті Європейським Союзом та в подальшому 

підлягатимуть імплементації в українське законодавство. 

 


