
Протокол засідання  

Робочої групи з вирішення проблемних питань діяльності  

провайдерів програмної послуги 

 

16 червня 2015 року об 11.00, мала зала засідань Національної ради 

Присутні: 
 

1. Шверк Григорій Аронович – заступник голови Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення; 

2. Ільяшенко Олександр Борисович - член Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення; 

3. Черниш Олег Миколайович – член Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

4. Мироненко Тамара Василівна - начальник управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення; 

5. Запорожець Людмила Миколаївна – начальник управління ліцензування 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

6. Стороженко Тетяна Володимирівна – начальник управління фінансової та 

бухгалтерської служби – головний бухгалтер Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення; 

7. Пархоменко Ірина Володимирівна - начальник відділу представництва в 

судах та судового провадження юридичного управління Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

8. Кардаш Дмитро Анатолійович – заступник начальника управління 

радіочастотного ресурсу та технічного контролю – начальник відділу 

технічного контролю каналів та регулювання телерадіомовлення 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

9. Кривша Олена Олексіївна – начальник управління контролю та аналізу 

ТРО Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

10. Клітна Наталія Іванівна – віце-президент  Асоціації правовласників і 

постачальників контенту; 

11. Гріцак Костянтин Іванович – директор Асоціації «Телекомунікаційна 

палата України»; 

12. Полхович Галина Олександрівна – генеральний директор Всеукраїнської 

асоціації операторів кабельного телебачення  і телеінформаційних мереж; 

13. Чорна Ольга Миколаївна – директор з правових питань Асоціації 

«Укртелемережа»; 

14. Василевський В.М. – представник ТОВ «Укруніверком». 

15. Глущенко О.Л. – член Громадської ради при Національній раді; 

16. Жакун Костянтин – представник Інтернет Асоціації України; 

17. Ясиневич Станіслав – представник Союзу операторів телекомунікацій 

Одеси та Одеської області; 

18. Швець Олександр Олександрович – генеральний директор Спілки 

кабельного телебачення України; 

 



 

   

 

Порядок денний: 

 

1. Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у  

програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій)".   

 

2. Про Закон Україн  «Про особливості здійснення права власності у  

багатоквартирному будинку».   

 

3. Різне: 

- про поширення телевізійної продукції за допомогою медіаплеєрів  Aura  

HD/Aura HD Plus, Inext TV,  телевізорів Samsung (Smart TV) та LG (Smart TV) ; 

- про ліцензування провайдерів програмної послуги, які використовують  

технологію ОТТ. 

 

О.Черниш відкрив засідання та запропонував на розгляд порядок денний, 

який був одностайно підтриманий учасниками.  

 

1. Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься 

у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій)".   

С.Ясиневич, Н.Клітна, К.Гріцак виступили з критикою Закону №422-19 

від 14.05.2015 «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та 

передачах іноземних телерадіоорганізацій».  Зазначили, що його реалізація в 

нинішніх умовах неможлива, а сама суть змін до нормативних актів (ЗУ «Про 

рекламу» та ЗУ «Про телебачення і радіомовлення»), в цілому, несе в собі 

загрозу для діяльності провайдерів програмної послуги. Окрім цього, зазначені 

зміни суперечать суті Європейській конвенції про транскордонне  телебачення. 

Підкреслили, що для розуміння і впровадження нових законодавчих змін 

єдиним органом, що має роз’яснити механізми його імплементації, є 

Національна рада.  

О.Черниш зазначив, що наразі Національна рада проводить аналіз 

запроваджених норм, формується позиція регуляторного органу. Звернувся до 

громадських об’єднань з проханням надавати власні пропозиції для 

врегулювання можливих проблемних ситуацій в майбутньому. 

 

2. Про Закон України  «Про особливості здійснення права власності у  

багатоквартирному будинку».   

Н.Клітна поінформувала присутніх про ризики вступу в дію цього 

Закону. Підкреслила необхідність додаткового обговорення цього питання та 

розробки спільної позиції. 

Присутні підтримали виступаючого. 



 

 

3. Різне: 

- про поширення телевізійної продукції за допомогою медіаплеєрів  Aura  

HD/Aura HD Plus, Inext TV,  телевізорів Samsung (Smart TV) та LG (Smart TV). 

 

О.Черниш повідомив, що зустріч Національної ради з дистриб’юторами 

не проводилась через надмірну завантаженість. Тим не менш, питання 

знаходиться на контролі регуляторного органу. 

 

- про ліцензування провайдерів програмної послуги, які використовують  

технологію ОТТ. 

Г.Гріцак надав узагальнену інформацію щодо суті змін та запропонував 

на розгляд присутніх пропозиції до Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги. Звернув увагу на необхідності запровадження 

додаткових дерегуляційних підходів при переоформленні ліцензії, зокрема 

видалення інформації щодо кількості програм, натомість запровадивши 

відсотковий принцип. Зазначив про необхідність доповнення Положення 

додатковими нормами для здійснення ліцензування ОТТ. 

 Г.Шверк підкреслив можливість запровадження в Положенні 

відсоткового принципу для програм. Запропонував додатково обговорити 

питання укладання договору з оператором телекомунікацій та формування 

УПП для ОТТ-провайдера. Звернувся до присутніх прискорити обговорення 

цього питання та узгодити текст змін до Положення шляхом електронного 

листування.    

   

Про дату проведення наступного засідання буде повідомлено додатково 

електронною поштою. 

 

Заступник голови Національної ради                 Г.А.Шверк 

 

Член Національної ради                                             О.Б.Ільяшенко 

 

Член Національної ради                                              О.М.Черниш 

 

Начальник управління  

радіочастотного ресурсу та  

технічного контролю Національної ради    Т.В.Мироненко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготовлено: 

Заступник начальника управління  

радіочастотного ресурсу та технічного контролю  Д.А.Кардаш 


