
Додаток до листа Телекомпалати від 15.07.2016 № _____ 

ПОРІВНЯЛЬНАТАБЛИЦЯ 

 (з поправками до другого читання) 

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

(щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги)» 

 
Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст положення (норми) запропонованого 

проекту акта 

Зміст положення (норми) запропонованого 

проекту акта з поправками 

 

Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» 

(Відомості Верховної Ради України, 

2006 p., № 18, ст. 155) 

 

Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» 

(Відомості Верховної Ради України, 2006 

p., № 18, ст. 155) 

 

Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» 

(Відомості Верховної Ради України, 2006 

p., № 18, ст. 155) 

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 1. Визначення термінів 

 

Стаття 1. Визначення термінів 

 

1. Для цілей цього Закону вживаються 

такі терміни: 

1. Для цілей цього Закону вживаються такі 

терміни: 

1. Для цілей цього Закону вживаються такі 

терміни: 

   

… 

універсальна програмна послуга - 

обов'язкове забезпечення абонентам 

можливості перегляду пакета програм у 

складі програм телерадіоорганізацій, які 

відповідно до ліцензій здійснюють наземне 

ефірне мовлення на території 

розташування відповідної багатоканальної 

телемережі, за винятком випадків 

застосування абонентами індивідуальних 

приймальних приладів або систем. 

 

 

… 

універсальна програмна послуга - перелік 

телевізійних програм, отримання яких 

всіма абонентами провайдера програмної 

послуги гарантується державою, і до складу 

якого входять такі телевізійні програми: 

1) Суспільного телебачення і 

радіомовлення; 

2) телерадіоорганізацій місцевої і 

регіональної категорії мовлення, які 

здійснюють мовлення в межах не більше 

ніж однієї області (або виключно в межах 

Автономної Республіки Крим), міст Києва та 

Севастополя, які відповідно до ліцензій на 

мовлення здійснюють ефірне телевізійне 

… 

універсальна програмна послуга - перелік 

телевізійних програм, отримання яких 

всіма абонентами провайдера програмної 

послуги гарантується державою, і до 

складу якого входять такі телевізійні 

програми: 

1) Суспільного телебачення і 

радіомовлення; 

2) телерадіоорганізацій місцевої і 

регіональної категорії мовлення, які 

здійснюють мовлення в межах не більше 

ніж однієї області (або виключно в межах 

Автономної Республіки Крим), міст Києва 

та Севастополя, які відповідно до ліцензій 
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мовлення або багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу 

(цифрове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу), на території 

розташування відповідної багатоканальної 

телемережі, за умови, що такі 

телерадіоорганізації не здійснюють 

ретрансляції програм інших мовників та не 

володіють іншими ліцензіями, які 

дозволяють здійснювати ефірне мовлення 

або багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу 

(цифрове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу) в інших областях 

(регіонах) України;  

3) державного підприємства 

«Парламентський телеканал «Рада» або 

його правонаступника за умови наявності у 

нього ліцензії на мовлення. 

на мовлення здійснюють ефірне 

телевізійне мовлення або багатоканальне 

мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу (цифрове 

мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу), на території 

розташування відповідної 

багатоканальної телемережі, за умови, що 

такі телерадіоорганізації не здійснюють 

ретрансляції програм інших мовників та 

не володіють іншими ліцензіями, які 

дозволяють здійснювати ефірне мовлення 

або багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу 

(цифрове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу) в інших областях 

(регіонах) України. Ці програми не є 

обов’язковими для провайдерів 

програмної послуги, що відповідно до 

ліцензії надають програмну послугу на 

всій території України;  

3) державного підприємства 

«Парламентський телеканал «Рада» або 

його правонаступника за умови наявності 

у нього ліцензії на мовлення. 

… 

Стаття 39. Мовлення в 

багатоканальних телемережах 

… 

Стаття 39. Мовлення в багатоканальних 

телемережах 

… 

Стаття 39. Мовлення в багатоканальних 

телемережах 

… … … 

9. Провайдер зобов'язаний забезпечити 

усім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги 

та включити такі програми до всіх пакетів 

програм.  

9. Провайдер зобов'язаний забезпечити 

усім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги та 

включити такі програми до всіх пакетів 

програм.  

9. Провайдер зобов'язаний забезпечити 

усім абонентам можливість отримання 

програм універсальної програмної послуги та 

включити такі програми до всіх пакетів 

програм.  



 3 

Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги 

провайдер не зобов'язаний укладати 

договори з відповідними 

телерадіоорганізаціями. 

Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги провайдер 

не зобов'язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. 

 

Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги провайдер 

не зобов'язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. 

Стягнення плати з провайдерів за право 

ретрансляції програм 

телерадіоорганізацій, які відповідно до 

ліцензій здійснюють наземне ефірне або 

багатоканальне мовлення з 

використанням радіочастотного ресурсу 

(цифрове мовлення з використанням 

радіочастотного ресурсу), та стягнення 

плати провайдерами програмної послуги 

за  розповсюдження таких програм 

забороняється. 

Відсутня! Перелік програм універсальної 

програмної послуги затверджується 

Національною радою для населеного 

пункту (село, селище, місто, район, область, 

територія України), на території якого 

здійснює діяльність провайдер програмної 

послуги, з урахуванням виду технології, що 

використовується для здійснення такої 

діяльності. 

 

Перелік програм універсальної 

програмної послуги затверджується 

Національною радою для населеного 

пункту (село, селище, місто, район, 

область, територія України), на території 

якого здійснює діяльність провайдер 

програмної послуги, з урахуванням виду 

технології, що використовується для 

здійснення такої діяльності. 

Відсутня! Рішення Національної ради про 

затвердження переліку програм універсальної 

програмної послуги не є регуляторним актом, 

не потребує державної реєстрації в 

Міністерстві юстиції України та набирає 

чинності через 7 днів від дати його прийняття. 

Оприлюднення такого рішення 

здійснюється в порядку, встановленому 

частиною четвертою статті 17 Закону України 

Рішення Національної ради про 

затвердження переліку програм 

універсальної програмної послуги не є 

регуляторним актом, не потребує державної 

реєстрації в Міністерстві юстиції України та 

набирає чинності через 7 днів від дати його 

прийняття. 

Оприлюднення такого рішення 

здійснюється в порядку, встановленому 
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«Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення». … 

частиною четвертою статті 17 Закону України 

«Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення». … 

  


