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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
розмістила звіт за 2016 рік

Вилучено з Переліку іноземних програм 50 телеканалів, країни – виробника РФ та натомість внесено до 
Переліку 13 нових телеканалів

За результатами моніторингів зафіксовано порушень у 238 ліцензіатів

Типові порушення у діяльності телерадіокомпаній

- невиконання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення; - незазначення в передачах інформації
про автора та виробника; - недотримання правил рекламної діяльності і спонсорства; - неподання або
несвоєчасне подання заяви про переоформлення ліцензії при виникненні підстав для переоформлення
ліцензії на мовлення у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності ліцензіата; - відсутність
мовлення, передбаченого ліцензією; - недостатній обсяг національного аудіовізуального продукту; -
недостатній обсяг добового обсягу ведення передач і частки пісень державною мовою при здійсненні
радіомовлення. У 2016 році надходження від сплати штрафів за порушення законодавства про телебачення і
радіомовлення становили 32,4 тис. грн.

Упродовж звітного періоду проведено 141 перевірку провайдерів програмної послуги. За їх результатами до
27 провайдерів застосовано санкцію «оголошення попередження», до восьми – штрафні санкції. Крім того,
щодо чотирьох провайдерів програмної послуги (ТОВ «КС Плюс», ТОВ «Юнікаст Інвест», ТОВ «ТРК «Епсілон
ТВ», ФОП Кролевець М. В.) було подано позови до суду про анулювання ліцензій. Типовими порушеннями у їх
діяльності були: - недотримання умов ліцензій у частині «загальна концепція добору програм для
ретрансляції»; - відсутність угод на право розповсюдження програм; - відсутність угод між абонентом і
ліцензіатом; - незабезпечення можливості отримання абонентами програм універсальної програмної послуги
у повному обсязі; ретрансляція іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції
про транскордонне телебачення та законодавства України.

http://nrada.gov.ua/userfiles/file/2017/Zvitna informacia/Zvit Natsrady 2016.pdf


За неподання або несвоєчасне подання інформації про свою структуру власності Національна рада у 2016 році
наклала штрафні санкції на 486 ліцензіатів. Сума надходжень від сплати за них становить 464,1 тис. грн.
Стосовно суб’єктів інформаційної діяльності, які не сплатили штрафи, було ухвалено рішення про звернення до
суду.

За звітний період суб’єкти господарської діяльності подали до Національної ради 1360 заяв із питань
ліцензування. На засіданнях розглянуто 1274 заяви телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги
щодо видачі, переоформлення, анулювання ліцензій або продовження строку їх дії.

Сума надходжень до державного бюджету від ліцензійного збору становить 33 364,3 тис. грн.: - надходження
за видачу, продовження та переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги – 4 434,7 тис. грн.

Кількість провайдерів програмної послуги у 2016 році становила 745. У звітному році до Національної ради
надійшло 327 заяв суб’єктів господарювання щодо видачі, переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги та видачі дубліката ліцензії. За результатами розгляду заяв було видано 283 ліцензії та додатків до них.
Загалом Національна рада видала провайдерам програмної послуги 1085 ліцензій, серед них 558 ліцензій з
використанням аналогової технології, 14 – з використанням цифрової технології, 198 – з використанням
технології IPTV, 178 – з використанням аналогової та цифрової технологій, 15 – з використанням аналогової
та IPTV технологій, 8 – з використанням цифрової та IPTV технологій, 86 – з використанням аналогової,
цифрової та IPTV технологій та 28 ліцензій з використанням інших технологій.



ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ НА 2017 РІК 
Національна рада визначила:

Нагляд та контоль: 

- подальша модернізація моніторингового центру Національної ради з метою
підвищення ефективності наглядових і контрольних функцій;

- розробка і затвердження Положення про моніторинг телерадіопрограм;

- моніторинг телерадіопростору та недопущення поширення інформації, яка містить
заклики до повалення конституційного ладу,

- розробка і затвердження Порядку реєстрації іноземних програм, зміст яких
відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
законодавству України;

- формування переліку вузькопрофільних фахівців – медіа-експертів, психологів,
психотерапевтів, дитячих лікарів, представників громадськості тощо – для їх участі у
всебічному розгляді проблемних питань, що стосуються захисту дітей від шкідливого
впливу медіа.



Регуляторна діяльність

опрацювання законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» (у новій редакції Закон України «Про аудіовізуальні
послуги»), який передбачає реформування сфери телебачення і радіомовлення;

- вжиття необхідних заходів щодо забезпечення прозорості власності суб’єктів
інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення: аналіз структури

власності суб’єкта інформаційної діяльності щодо її прозорості; врахування під час 
ліцензування мовлення обмежень, які стосуються заснування

телерадіоорганізацій або провайдерів програмної послуги та участі в них; 

оприлюднення інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 
суб’єкта інформаційної діяльності шляхом відображення цих даних у 

Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і 
радіомовлення; 

здійснення контролю за виконанням вимог законодавства стосовно щорічного
подання до Національної ради суб’єктами інформаційної діяльності інформації 
про структуру власності та оприлюднення ними цих даних на власних офіційних

веб-сайтах. 



Ліцензування:

- спрощення процедур щодо видачі ліцензій
провайдерам програмної послуги і мовникам
через законодавчі зміни;

- збільшення покриття цифровим ефірним
сигналом території України шляхом проведення
конкурсів на вільних каналах у мультиплексах.



Проектом Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мови
аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації»

(реєстр. № 5313 від 27.10.2016), який доопрацьовано 03.02.2017, передбачено

Телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою, регіональними мовами або
мовами меншин, мовами міжнародного спілкування. Обов’язковий обсяг мовлення
державною мовою для окремих категорій мовлення встановлюються цим законом.

В загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій
загальнонаціональної або регіональної категорії мовлення, які відповідно до ліцензій
здійснюють ефірне та (або) багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням
радіочастотного ресурсу, передачі та (або) фільми виконані державною мовою мають
становити не менше 75 відсотків у кожному з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між

18.00 та 22.00.

Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій Національної ради здійснюють
супутникове мовлення, і чиї програми ретранслюються провайдерами програмної
послуги в багатоканальних телемережах більше ніж однієї області, в цілях застосування
цієї статті прирівнюються до телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії
мовлення, та дотримуються правил, передбачених попереднім абзацом.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60356


У виключних випадках, за письмовим погодженням з Секретарем Ради
національної безпеки і оборони, частки мовлення державною мовою зараховуються
передачі (серії передач), виконані будь-якими іншими мовами, і які за своїм змістом
спрямовані на запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз
національним інтересам у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної
безпеки.

При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення
при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

В загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій місцевої категорій
мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне та (або) багатоканальне
(цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, передачі та (або)
фільми виконані державною мовою мають становити не менше 50 відсотків у кожному
з проміжків часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.



Доповнено статтю 28 та передбачено, що основу програмної концепції

мовлення телерадіоорганізації мають становити також і музичні передачі.

Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне,
супутникове та (або) багатоканальне (в тому числі цифрове) мовлення з
використанням радіочастотного ресурсу у проміжках часу між 07.00 та
23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та
іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також
США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального
тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального

тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва.



7 лютого 2017 року заплановано розгляд у ВРУ наступних законопроектів:

Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо обробки
інформації в системах хмарних обчислень

Проект Закону  «Про електронні комунікації»

Проект Закону про електронні довірчі послуги

Проект Закону про доступ до об'єктів будівництва,
транспорту, електроенергетики з метою розвитку
телекомунікаційних мереж



На засідання НКРЗІ 07.02.2017 виносяться, зокрема, наступні 

питання

I. Щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про функціонування
української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні»,
реєстраційний номер 5669 від 19.01.2017.

II. Щодо доцільності прийняття проект Закону України «Про державну мову»,
реєстраційний номер 5670 від 19.01.2017, який містить положення щодо:
1) створення Національної комісії зі стандартів державної мови, що є

колегіальним органом, а завданнями якої визначено встановлення стандартів та
методів перевірки рівня володіння державною мовою необхідного для набуття
громадянства та зайняття визначених законами України посад.(ст 39).

2) Створення посади Уповноваженого із захисту державної мови (ст.48) з
повноваженнями, зокрема, проведення мовної експертизи та правом
одержувати на свою вимогу документи чи їх копії та іншу інформацію від
юридичних осіб приватного права у 15 строк.

При Уповноваженому діє компетентна служба у складі 27 мовних інспекторів.
Предметом мовного інспектування є порушення визначених Законом вимог
обов’язкового застосування державної мови.

III. Направити Міністерству фінансів України пропозиції до форми Переліку
користувачів радіочастотного ресурсу - платників рентної плати за користування
радіочастотним ресурсом України.


