
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до пропозицій Телекомпалати України 

щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною 

Радою) (внесений Народними депутатами України Шверком Г.А., Артеменко А.В., Севрюковим В.В., 

Тетеруком А.А., Ільюком А.О., Опанасенко О.В., Рибчинським Є.Ю.) 

 
Зміст положення (норми) 

чинного законодавства 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта 

Зміст відповідного положення 

(норми) проекту акта із 

зауваженнями Телекомпалати 

України 

Обґрунтування до  

запропонованих змін  

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 6. Неприпустимість 

зловживання свободою 

діяльності телерадіоорганізацій 

… 

2. Не допускається 

використання телерадіоорганізацій 

для:  

… 

закликів до розв'язування  

війни, агресивних дій або їх 

пропаганди;  

 

Доповнено 

… 

… 

Стаття 6. Неприпустимість 

зловживання свободою діяльності 

телерадіоорганізацій 

…. 

2. Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для:  

… 

закликів до розв'язування  війни, 

агресивних дій або їх пропаганди 

та/або розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті та/або приниження 

національної честі та гідності 

… 

Без пропозицій  

… 

Стаття 35. Переоформлення 

… 

Стаття 35. Переоформлення 

Без пропозицій  



ліцензії на мовлення 

… 

3. Підставами для 

переоформлення ліцензії на 

мовлення можуть бути:  

а) зміна організаційно-правової 

форми та умов діяльності 

ліцензіата; 

б) наміри ліцензіата змінити 

організаційні чи технічні 

характеристики мовлення та 

внести відповідні зміни до умов 

ліцензії;  

в) необхідність внесення змін 

до умов ліцензії у зв’язку із 

переходом від аналогового до 

цифрового мовлення;   

г) необхідність внесення змін 

до умов ліцензії у зв’язку з 

переходом на суспільне 

телебачення і радіомовлення 

відповідно до Закону України 

"Про Суспільне телебачення і 

радіомовлення України" (1227-18). 

 

Доповнено 

4. У разі виникнення підстави 

для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку із зміною 

організаційно-правової форми, 

умов діяльності ліцензіата чи 

зміною його засновника 

(співзасновників) та/або власника 

(співвласників) ліцензіат 

ліцензії на мовлення 

… 

3. Підставами для переоформлення 

ліцензії на мовлення можуть бути:  

а) зміна організаційно-правової 

форми та умов діяльності ліцензіата; 

б) наміри ліцензіата змінити 

організаційні чи технічні 

характеристики мовлення та внести 

відповідні зміни до умов ліцензії; 

в) необхідність внесення змін до 

умов ліцензії у зв’язку із переходом 

від аналогового до цифрового 

мовлення; 

г) необхідність внесення змін до 

умов ліцензії у зв’язку з переходом 

на суспільне телебачення і 

радіомовлення відповідно до Закону 

України "Про Суспільне телебачення 

і радіомовлення України" (1227-18); 

 

ґ) зміна відомостей про 

засновника (співзасновників) 

та/або власника (співвласників) 

заявника. 

 

4. У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення 

у зв’язку із зміною організаційно-

правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною його засновника 

(співзасновників) та/або власника 

(співвласників) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 10 робочих  



зобов’язаний протягом 10 робочих  

днів подати Національній раді 

заяву про переоформлення ліцензії 

на мовлення разом з документами 

або їх нотаріально засвідченими 

копіями, що підтверджують зміну. 

 

… 

 

Доповнено 

днів подати Національній раді заяву 

про переоформлення ліцензії на 

мовлення разом з документами або їх 

нотаріально засвідченими копіями, 

що підтверджують зміну. До заяви 

про переоформлення ліцензії у 

зв’язку із зміною засновника 

(співзасновників) та/або власника 

(співвласників), ліцензіат подає 

відомості про структуру власності з 

урахуванням внесених змін.  
… 

Стаття 72. Санкції за 

порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення  
… 

2. Національна рада застосовує 

санкції до телерадіоорганізацій  у 

разі порушення ними вимог цього 

Закону або ліцензійних умов. 

 

3. Національна рада застосовує 

санкції до провайдерів програмної 

послуги у разі порушення ними 

вимог цього Закону.  

 

6. Національна рада може 

застосовувати до 

телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги 

такі санкції: 

      

оголошення попередження;  

 

Стаття 72. Санкції за порушення 

законодавства про телебачення і 

радіомовлення  

… 

2. Національна рада застосовує 

санкції до телерадіоорганізацій  у 

разі порушення ними вимог цього 

Закону та/або ліцензійних умов. 

  

3. Національна рада застосовує 

санкції до провайдерів програмної 

послуги у разі порушення ними 

вимог цього Закону та/або умов 

ліцензії.  
 

6. Національна рада може 

застосовувати до 

телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги такі санкції: 

      

 

 

Без пропозицій  



стягнення штрафу;  

 

подання до суду справи про 

анулювання ліцензії на мовлення.  

оголошення попередження;  

 

стягнення штрафу;  

 

звернення до суду з позовом про 

анулювання ліцензії. 

 

… 

8. Рішення про стягнення 

штрафу приймається:  

якщо після винесення 

попередження відповідні 

порушення не були усунені;  

якщо телерадіоорганізація за 

час після видачі (продовження) 

ліцензії вже отримала не менше 

трьох попереджень;  

якщо провайдер програмної 

послуги за час після сплати ним 

попереднього штрафу вже отримав 

не менше трьох попереджень. 

… 

8. Рішення про стягнення 

штрафу приймається 

Національною радою, незалежно 

від того, чи застосовувалася до 

порушника санкція у вигляді 

попередження, у разі вчинення 

таких порушень 

телерадіоорганізаціями: 

 

25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за:  

- заклики до 

насильницької зміни 

конституційного ладу України; 

- заклики до 

розв'язування війни, агресивних 

дій або їх пропаганди та/або 

розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті та/або приниження 

національної честі та гідності; 

- пропаганду 

винятковості, зверхності або 

неповноцінності осіб за ознаками їх 

релігійних переконань,  ідеології,  

належності до тієї чи іншої нації  

Без пропозицій  



або раси, фізичного або майнового 

стану, соціального походження; 

 

Відсутній провайдерами програмної 

послуги: 

 

25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за ретрансляцію 

програм та передач, що не 

включені до переліку програм, що 

ретранслюються, за рішенням 

Національної ради; 

 

провайдерами програмної 

послуги: 

 

25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за 

ретрансляцію програм, що не 

підпадають під юрисдикцію 

держави - члена Європейського 

Союзу або держави, яка 

ратифікувала Європейську 

конвенцію про транскордонне 

телебачення, та які не включені до 

переліку програм, що 

ретранслюються, за рішенням 

Національної ради відповідно до 

частини другої статті 42 цього 

Закону  

Доповнено посиланням на 

норму Закону на підставі 

якого формується перелік 

Уточнення, що мова йде про 

неєвропейські програми.  

Провайдери ретранслюють 

програми, а не передачі. 

 

Відсутній  9. Рішення про стягнення 

штрафу приймається 

Національною радою у випадку, 

якщо після оголошення 

попередження, ліцензіат не усунув 

порушення в установлені 

Національною радою строки, у разі 

вчинення таких порушень 

телерадіоорганізаціями: 

 

10 відсотків розміру 

ліцензійного збору за 

 

- трансляцію програм та 

 

 

Без пропозицій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



передач, у яких телеглядачам 

та/або радіослухачам надаються 

послуги з ворожіння та гадання, а 

також платні послуги у сфері 

народної та/або нетрадиційної 

медицини; 

- трансляцію програм або їх 

відеосюжетів, які можуть завдати 

шкоди фізичному, психічному чи 

моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу 

їх дивитися; 

- трансляцію телепередач, 

виготовлених після 1 серпня 1991 

року, що містять популяризацію 

або пропаганду органів держави-

агресора та їхніх окремих дій, що 

виправдовують чи визнають 

правомірною окупацію території 

України. Для цілей застосування 

цієї норми використовуються 

визначення та критерії, 

встановлені Законом України 

"Про кінематографію"; 

- трансляцію аудіовізуальних 

творів (фільмів, телепередач, крім 

інформаційних та інформаційно-

аналітичних телепередач), одним із 

учасників яких є особа, внесена до 

Переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці, 

оприлюдненого на веб-сайті 

центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



державної політики у сферах 

культури та мистецтв; 

- розповсюдження і рекламу 

порнографічних матеріалів та 

предметів; 

- пропаганду наркотичних 

засобів, психотропних речовин з 

будь-якою метою їх застосування; 

 

5 відсотків розміру ліцензійного 

збору за порушення  умов ліцензії 

(визначених  ліцензією на 

мовлення та додатками до неї) 

та/або ліцензійних умов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутній  для провайдерів програмної 

послуги:  

 

10 відсотків розміру 

ліцензійного збору за 

незабезпечення абонентам 

можливості перегляду програм 

універсальної програмної послуги; 

 

 

Без пропозицій 

  

 

Відсутній 5 відсотків розміру ліцензійного 

збору за порушення умов ліцензії 

(визначених ліцензією та 

додатками до неї) та/або 

ліцензійних умов; 

Без пропозицій  

9. Штраф не може накладатися, 

якщо з часу останнього порушення 

законодавства минуло більше 

одного календарного року. 

10. Штраф не може накладатися, 

якщо з часу порушення 

законодавства, за яке він може бути 

застосований, минуло більше одного 

Без пропозицій   



Доповнено календарного року. 

 

10. Розміри штрафів 

встановлюються Національною 

радою за погодженням з 

Кабінетом Міністрів України 

відповідно до вимог 

законодавства.  

 

11. Розрахунок розмірів штрафів 

здійснюється відповідно до 

нарахованого розміру ліцензійного 

збору ліцензіату за видачу ліцензії, 

не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), що діє на 

момент прийняття Національною 

радою України з питань 

телебачення і радіомовлення 

рішення про накладення штрафу.  

 

У разі якщо ліцензіат має 

декілька ліцензій на мовлення з 

різними способами 

розповсюдження 

телерадіопрограм, з однаковою 

програмною концепцією мовлення, 

розмір штрафу встановлюється з 

найбільшого нарахованого розміру 

ліцензійного збору. 

 

У разі якщо один ліцензіат має 

декілька ліцензій з однаковими 

способами розповсюдження 

телерадіопрограм, з однаковою 

програмною концепцією мовлення 

на різні території мовлення, розмір 

штрафу встановлюється шляхом 

складання сум штрафів, що будуть 

нараховані за відповідні 

порушення»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без пропозицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відсутній  Частина у проекті ЗУ відсутня. 

 

Прибуток, отриманий 

суб’єктами господарювання 

внаслідок діяльності у сфері 

телебачення та радіомовлення 

без отримання ліцензії 

вилучається в судовому 

порядку за зверненням 

Національної ради і 

спрямовується до Державного 

бюджету України. 

 

На сьогодні, не достатньо 

діючого законодавства для 

забезпечення ефективного 

виконання своїх повноважень 

Національною радою, оскільки, 

наприклад, регулятор не 

наділений повноваженнями 

контролювати не ліцензіатів.  

Згідно зі ст. 239 

Господарського кодексу 

України, органи державної 

влади відповідно до своїх 

повноважень та у порядку, 

встановленому законом, 

можуть застосовувати до 

суб'єктів господарювання в 

тому числі такі 

адміністративно-господарські 

санкції як, вилучення 

прибутку (доходу) та 

адміністративно-

господарський штраф.  
Статтею 240 Господарського 

кодексу України передбачено 

безоплатне вилучення 

прибутку (доходу), 

одержаного суб'єктом 

господарювання внаслідок 

порушення встановлених 

законодавством правил 

здійснення господарської 
діяльності, а також суми 

прихованого (заниженого) 

прибутку (доходу) чи суми 



податку, несплаченого за 

прихований об'єкт 

оподаткування в доход 

відповідного бюджету. 

Тому, вважаємо, вилучення 

прибутку дієвим механізмом в 

боротьбі з безліцензійною 

діяльністю. 

… 

12. Якщо порушення не були 

усунені після попередження та 

стягнення штрафу, Національна 

рада подає до суду справу про 

анулювання ліцензії на мовлення 

телерадіоорганізації або справу 

про скасування державної 

реєстрації провайдера програмної 

послуги. 

… 

13. Якщо порушення не були 

усунені після застосування санкцій 

«оголошення попередження» та 

«стягнення штрафу» або у разі 

невиконання розпорядження 

Національної ради у встановлені 

нею строки, Національна рада 

звертається до суду з позовом про 

анулювання ліцензії на мовлення 

телерадіоорганізації або  анулювання 

ліцензії провайдера програмної 

послуги. 

 

13. Якщо порушення не були 

усунені після застосування 

санкцій «оголошення 

попередження» та «стягнення 

штрафу», Національна рада 

звертається до суду з позовом 

про анулювання ліцензії на 

мовлення телерадіоорганізації 

або  анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги. 

 

 

Стаття 75. Виконання 

рішення про застосування 

санкції 

 

1. Рішення Національної ради 

про застосування санкції 

вручається або надсилається 

керівнику ліцензіата. 

 

… 

Стаття 75. Виконання рішення 

про застосування санкції 
 

1. З метою виконання рішення 

про застосування санкції, 

Національна рада повідомляє 

ліцензіата про прийняте щодо 

нього рішення шляхом 

оприлюднення відповідного 

повідомлення про прийняте 

рішення на офіційному сайті 

Національної ради та надсилає 

 

 

 

Без пропозицій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ліцензіату копію відповідного 

рішення протягом трьох робочих 

днів з дня його прийняття. 

 

Датою повідомлення 

Національною радою про прийняте 

рішення, вважається дата 

оприлюднення відповідного 

повідомлення про прийняте 

рішення на офіційному сайті 

Національної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. У разі застосування санкції у 

вигляді штрафу ліцензіат 

зобов'язаний сплатити штраф у 

тридцятиденний термін з дня 

отримання рішення про 

накладення штрафу. За кожен день 

прострочення сплати 

нараховується пеня у розмірі 

одного відсотка суми штрафу. У 

разі відмови ліцензіатом від сплати 

штрафу штраф стягується за 

рішенням суду.  

 

3. У разі застосування санкції у 

вигляді штрафу, ліцензіат 

зобов'язаний сплатити штраф у 

тридцяти денний термін з дня 

оприлюднення відповідного 

повідомлення про прийняте 

рішення щодо застосування санкції 

у вигляді штрафу на офіційному 

сайті Національної ради. За кожен 

день прострочення сплати 

нараховується пеня у розмірі 

одного відсотка суми штрафу. У 

разі несплати ліцензіатом штрафу, 

штраф стягується за рішенням 

суду.  

 

Без пропозицій  

 

 


