
Додаток до листа Телекомпалати від 22.10.2020 №2531 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до Змін до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги 

 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта Пропозиції Телекомпалати до положення 

проекту акта 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги 

 

І. Загальні положення І. Загальні положення  

   

1.1. Це Положення визначає механізм реалізації вимог Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення” щодо ліцензування 

провайдерів програмної послуги та щорічної перереєстрації 

загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам). 

  

1.2. Для цілей цього Положення під ліцензуванням 

провайдерів програмної послуги розуміється видача, 

переоформлення, анулювання ліцензій провайдерів програмної 

послуги, видача дублікатів ліцензій провайдерів програмної 

послуги. 

  

1.3. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за 

заявою про видачу (продовження) ліцензії провайдера 

програмної послуги, форма якої наведена у додатку 1 до цього 

Положення, яку подає суб’єкт господарювання, який має на меті 

надавати програмну послугу з використанням ресурсу 

багатоканальної телемережі, незалежно від технології надання 

послуги. 

Виключити 

1.3. Ліцензія провайдера програмної послуги 

видається за заявою про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги, форма якої наведена у додатку 

1 до цього Положення, яку подає суб’єкт 

господарювання, який має на меті надавати 

програмну послугу з використанням ресурсу 

багатоканальної телемережі, незалежно від 

технології надання послуги. 

 

Без зауважень 

IІ. Порядок ліцензування провайдерів програмної послуги IІ. Порядок ліцензування провайдерів 

програмної послуги 

 

2.1. Ліцензія провайдера програмної послуги є єдиною 

законною підставою на здійснення діяльності з надання 

програмної послуги. 

  

2.2. Ліцензія провайдера програмної послуги є документом 

державного зразка, який видається Національною радою України 

з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) та 

засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з 

використанням ресурсу багатоканальних телемереж. У ліцензії 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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провайдера програмної послуги зазначається відповідна 

інформація, що наведена в додатку 2 до цього Положення. 

2.3. Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати 

умови ліцензії. Національна рада контролює виконання 

провайдерами програмної послуги умов ліцензії, а в разі її 

порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”. 

  

2.4. Суб’єкт господарювання, який має на меті отримати 

ліцензію провайдера програмної послуги, або провайдер 

програмної послуги, який має на меті продовжити ліцензію 

провайдера програмної послуги, подає до Національної ради заяву 

про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги 

відповідно до вимог статті 24 Закону України “Про телебачення 

і радіомовлення”, до якої додаються: 

2.4. Суб’єкт господарювання, який має на меті 

отримати ліцензію провайдера програмної 

послуги, подає до Національної ради заяву про 

видачу ліцензії провайдера програмної послуги 

відповідно до вимог статті 24 Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення”, до якої 

додаються: 

 

Без зауважень 

копії завірених у встановленому законодавством порядку 

установчих документів; 

виписка з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та 

громадських формувань; 

 

документи, які підтверджують придбання та право на 

розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника (згідно 

з інформацією про програми, які провайдер програмної послуги 

має намір ретранслювати, що наведена у додатку 3 до цього 

Положення); 

відсутні інформацію про програми, які провайдер 

програмної послуги має намір 

ретранслювати, за формою згідно з 

додатком 3 до цього Положення. 

Перелік телерадіопрограм не повинен 

містити програми, ретрансляція яких є 

обмеженою відповідно до вимог 

законодавства України;  

 

 

Обгрунтування: 

До заяви додається інформація про програми 

згідно з Додатком 3, без додавання копій 

договорів з правовласниками. 

 

 

 

загальна концепція пакетування (перелік) програм, придбаних 

для ретрансляції, за формою згідно з додатком 4 до цього 

Положення (загальна кількість програм програмної послуги, 

кількість вітчизняних програм, перелік телерадіопрограм). 

Перелік телерадіопрограм не повинен містити програми, 

ретрансляція яких є обмеженою відповідно до вимог 

законодавства України; 

Відсутні зміни загальна концепція пакетування (перелік) 

програм, придбаних для ретрансляції, за 

формою згідно з додатком 4 до цього 

Положення (загальна кількість програм 

програмної послуги, кількість 

вітчизняних програм, перелік 

телерадіопрограм). Перелік 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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телерадіопрограм не повинен містити 

програми, ретрансляція яких є обмеженою 

відповідно до вимог законодавства України; 

 

Згідно з новою запропонованою формою 

Додатка 4 цього Положення, до концепції не 

входить перелік програм. 

Інші положення перенесені на абзац вище. 

відомості про структуру власності заявника, які подаються 

відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру 

власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій 

та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381; 

  

копія повідомлення про включення суб’єкта господарювання 

до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно 

до статті 42 Закону України “Про телекомунікації” або копія 

угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг з 

технічного обслуговування та експлуатації багатоканальної 

телемережі та копія ліцензії оператора на відповідний вид 

діяльності Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (у разі якщо 

оператором телекомунікацій є інший суб’єкт господарювання). 

копія повідомлення про включення суб’єкта 

господарювання до реєстру операторів, 

провайдерів телекомунікацій відповідно до 

статті 42 Закону України “Про телекомунікації” 

або копія угоди з оператором телекомунікацій на 

надання послуг. 

 

 

копія Витягу з реєстру операторів, 

провайдерів телекомунікацій відповідно до 

статті 42 Закону України “Про 

телекомунікації” або копія угоди з 

оператором телекомунікацій на надання 

послуг.  

Обгрунтування: 

25.12.2018 набрав чинності Закон 

України від 18.09.2019 № 102-IX «Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо скорочення переліку 

видів господарської діяльності, що 

підлягають ліцензуванню», яким внесено 

зміни, зокрема, до Закону України «Про 

телекомунікації». Отже з 25.12.2019р. у 

відповідності до вимог ст.42 ЗУ «Про 

телекомунікації» право на здійснення 

діяльності у сфері телекомунікацій  суб’єкт 

господарювання набуває шляхом 

подання до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації, повідомлення 

про початок здійснення діяльності у сфері 

телекомунікацій. " 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0251-16#n21
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/102-20
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15/page
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Ч.6. ст 42 «За зверненням суб’єкта 

господарювання уповноважені 

національною комісією, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації, посадові особи протягом 

трьох робочих днів надають (надсилають) 

йому в паперовій або електронній формі на 

безоплатній основі витяг з реєстру 

операторів, провайдерів телекомунікацій на 

бланку національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації.» 

2.5. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги 

розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний строк з 

дня її надходження до Національної ради. 

відсутні 2.5. Заява про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги розглядається і рішення 

щодо неї приймається у місячний строк з дня 

її вхідної реєстрації у Національній раді.  

 

Обгрунтування: 

Пропонуємо уточнення з якого саме «дня її 

надходження». 

. 

2.6. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає 

рішення: 

  

про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;   

про залишення заяви без розгляду у разі подання заявником 

неповного пакета документів та (або) документів, оформлених з 

порушенням вимог, установлених пунктом 2.4 цього розділу, про 

що протягом семи робочих днів після прийняття рішення 

повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин; 

  

про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної 

програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та 

(або) на території (територіях), де передбачається надання 

програмної послуги. 

 Виключити 

Обгрунтування: 

Відповідне рішення вже прийнято окремим 

рішенням Нацради для кожного регіону. 

Крім того, це вже передбачено на рівні 

Закону, а тому не потрібно дублювати 

положення Закону у підзаконному акті. 

 

 

Доповнено про відмову у видачі ліцензії, у разі якщо 

заявник не відповідає вимогам, встановленим 
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частиною другою статті 12 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення”. 

Після усунення заявником порушень, що стали підставою для 

залишення заяви про видачу (продовження) ліцензії провайдера 

програмної послуги без розгляду, Національна рада приймає 

відповідне рішення за результатами розгляду цієї заяви та 

документів. 

Виключити слово (продовження) 

Після усунення заявником порушень, що стали 

підставою для залишення заяви про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги без розгляду, 

Національна рада приймає відповідне рішення за 

результатами розгляду цієї заяви та документів. 

 

 

 Зміни відсутні «Рішення про відмову у видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги 

приймається Національною радою за 

результатами розгляду заяви і протягом 

п’яти робочих днів після протокольного 

оформлення цього рішення надсилається 

заявникові у письмовій формі із 

зазначенням підстав відмови.»  

 

Обгрунтування: 

Пропонуємо доповнити відповідно ст. 30 

Закону «Про телебачення і 

радіомовлення» про відмову у видачі 

ліцензії. 

 

2.7. Ліцензія провайдера програмної послуги видається 

заявнику на підставі рішення Національної ради про видачу 

ліцензії не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати ним 

ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом 

органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних 

коштів, за умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня 

ухвалення рішення про видачу ліцензії. Ліцензійний збір за 

видачу ліцензії провайдера програмної послуги сплачується 

відповідно до статті 31 Закону України “Про телебачення і 

радіомовлення”. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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2.8. Ліцензія провайдера програмної послуги може бути 

продовжена, якщо ліцензіат не пізніше ніж за 60 днів до строку 

її закінчення подасть до Національної ради документи згідно з 

пунктом 2.4 цього розділу. Заява про видачу (продовження) 

ліцензії провайдера програмної послуги розглядається і рішення 

щодо неї приймається у місячний строк з дня її надходження до 

Національної ради. У разі подання заявником неповного пакета 

документів та (або) документів, оформлених з порушенням 

пункту 2.4 цього розділу, Національна рада приймає рішення 

відповідно до абзацу третього пункту 2.6 цього розділу. Ліцензія 

провайдера програмної послуги з продовженим строком дії 

видається на підставі рішення Національної ради про видачу 

ліцензії провайдера програмної послуги та вручається не пізніше 

ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії за 

умови сплати ліцензійного збору. 

 

2.8. Заява про видачу ліцензії провайдера 

програмної послуги розглядається і рішення 

щодо неї приймається у місячний строк з дня її 

надходження до Національної ради. У разі 

подання заявником неповного пакета документів 

та (або) документів, оформлених з порушенням 

пункту 2.4 цього розділу, Національна рада 

приймає рішення відповідно до абзацу третього 

пункту 2.6 цього розділу.  

 

 

Пропонуємо виключити, оскільки 

вказані зміни дублюють вже існуючі 

положення, а саме п.2.5 та 2.6.   

 

 

 

2.9. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги 

здійснюється за заявою про видачу дубліката ліцензії провайдера 

програмної послуги, форма якої наведена у додатку 5 до цього 

Положення, у порядку, встановленому статтею 34 Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”. 

  

2.10. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява 

ліцензіата. 

  

2.11. Для переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги протягом строків, визначених статтею 35 Закону України 

"Про телебачення і радіомовлення" ліцензіат подає заяву про 

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги, форма 

якої наведена у додатку 6 до цього Положення, до якої додаються 

завірені в установленому порядку копії документів, які 

підтверджують необхідність внесення змін. 

  

2.12. За результатами розгляду заяви про переоформлення 

ліцензії провайдера програмної послуги Національна рада 

протягом строків, визначених статтею 35 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення”, з дня надходження цієї заяви 

приймає рішення: 

  

про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги;   

про залишення заяви без розгляду, про що протягом семи 

робочих днів після ухвалення рішення повідомляє заявника у 

письмовій формі з викладенням причин. 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12


7 
 

2.13. Переоформлена ліцензія провайдера програмної послуги 

видається заявнику не пізніше ніж у десятиденний строк після 

сплати ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним 

документом органу, що здійснює казначейське обслуговування 

бюджетних коштів, за умови, що сплату здійснено протягом 

місяця з дня ухвалення рішення про переоформлення ліцензії. 

Плата за переоформлення ліцензії провайдера програмної 

послуги здійснюється відповідно до статті 31 Закону України 

“Про телебачення і радіомовлення”. 

  

2.14. У разі зміни відомостей, що містилися у переліку 

телерадіопрограм, ліцензіат повідомляє про це Національну раду 

протягом десяти робочих днів після настання змін шляхом 

подання особисто або направлення інформації щодо каналів, які 

вимкнені та (або) включені до переліку, і документа, 

передбаченого в абзаці четвертому пункту 2.4 цього розділу, із 

відповідним підтвердженням направлення цієї інформації. 

 Пропонуємо виключити пункт, оскільки 

не відповідає формі бланку ліцензії. 

Провайдер не подає перелік програм в 

концепції. 

Відсутній перелік програм в концепції, 

оскільки лише передбачено змінами  

«інформація, яка зазначається в ліцензії 

провайдера програмної послуги та 

додатках до неї» 

2.15. Національна рада анулює ліцензію провайдера 

програмної послуги на підставі: 

  

клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;   

рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера 

програмної послуги, яке набрало законної сили; 

  

інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців про наявність запису щодо 

припинення юридичної особи або припинення підприємницької 

діяльності фізичною особою - підприємцем. 

інформації з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб,  фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань про наявність запису 

щодо припинення юридичної особи або припинення 

підприємницької діяльності фізичною особою - 

підприємцем. 

 

2.16. Загальна концепція (принципи, підстави) добору 

програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) є додатком до 

ліцензії провайдера програмної послуги та підлягає щорічній 

перереєстрації. 

виключити Виключити 

Обгрунтування: 

Пропонуємо відмінити щорічну 

перереєстрацію. Для спрощення процедур. 

Відповідно до Додатка 4 до цього рішення.  

 

2.17. Протягом строку дії ліцензії провайдера програмної 

послуги для щорічної перереєстрації загальної концепції 

(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам) провайдер програмної послуги повинен 

щороку за місяць до дати (число, місяць) видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги подати особисто або направити 

 Виключити 

Обгрунтування: 

Пропонуємо відмінити щорічну 

перереєстрацію. Для спрощення процедур.  

Відповідно до Додатка 4 до цього рішення 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
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до Національної ради інформацію про виконання загальної 

концепції (принципів, підстав) добору програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам) протягом попереднього року із 

відповідним підтвердженням направлення цієї інформації. 

2.18. Ліцензія провайдера програмної послуги видається за 

реєстраційним принципом без конкурсу на строк 10 років. 

2.18. Провайдер програмної послуги, який не 

використовує радіочастотний ресурс, отримує 

ліцензію провайдера програмної послуги на 

позаконкурсних засадах. 

Ліцензія провайдера програмної послуги 

видається строком на 10 років. 

 

 

відсутній відсутній 2.20. У разі, коли ліцензіат має намір 

провадити діяльність після закінчення 

строку дії ліцензії, він повинен отримати 

нову ліцензію в порядку, встановленому 

цим Положенням. Термін дії нової ліцензії 

починається з дати, яка йде наступною за 

останнім днем дії попередньо виданої 

ліцензії. 

 

Обгрунтування: 

Врегулювати ризик перерви у строках дії 

ліцензій у випадку отримання нової ліцензії, 

коли стара ліцензія ще є чинною.   

 

ІІІ. Ліцензування провайдерів програмної послуги з 

використанням багатоканальних ефірних телемереж (в тому 

числі технологій “Телесело”, “МІТРІС”, “MMDS”, цифрових 

мультиплексів, мереж операторів мобільного зв’язку тощо) 

  

3.1. Суб’єкти господарювання, які мають на меті 

використання багатоканальних ефірних телемереж, отримують 

ліцензію провайдера програмної послуги. 

  

3.2. Ліцензія провайдера програмної послуги з використанням 

ресурсу багатоканальних ефірних телемереж видається на 

підставі рішення Національної ради про видачу ліцензії 

провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний 

строк після сплати заявником ліцензійного збору та 

підтвердження сплати відповідним документом органу, що 

здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, за 

умови, що сплату здійснено протягом місяця з дня ухвалення 

рішення про видачу ліцензії. 
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3.3. Ліцензування провайдера програмної послуги з 

використанням ресурсу багатоканальних ефірних телемереж 

здійснюється за наявності виданого на замовлення Національної 

ради висновку, передбаченого частиною третьою статті 50 

Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та 

відповідного рішення Національної ради щодо створення 

багатоканальної ефірної телемережі. 

  

3.4. Рішення про видачу ліцензії провайдера програмної 

послуги із використанням ресурсу багатоканальної ефірної 

телемережі приймається в місячний строк після закінчення 

строку розгляду пропозицій (заяв) суб’єктів господарювання в 

частині технічної розробки, обслуговування та експлуатації 

багатоканальної ефірної телемережі на підставі Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення”, Плану розвитку 

національного телерадіоінформаційного простору, 

затвердженого рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 

року за № 1294/18589, відповідного рішення Національної ради 

щодо створення таких телемереж та цього Положення. 

  

3.5. Внесення додаткових передавачів (ретрансляторів, 

повторювачів) до ліцензії провайдера програмної послуги в 

багатоканальних ефірних телемережах розглядається за наявності 

виданого на замовлення Національної ради висновку, 

передбаченого частиною третьою статті 50 Закону України “Про 

радіочастотний ресурс України” в межах території розташування 

(прийому) телемереж або у визначеному законодавством 

порядку. 

  

Додаток 1 

до Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 1.3) 

 

ЗАЯВА 

про видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної 

послуги 

 

Виключити 

Додаток 1 

до Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги 

(пункт 1.3) 

 

ЗАЯВА 

про видачу ліцензії провайдера програмної 

послуги 

 

1. Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи-підприємця 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1294-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f374797n209.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/55/f374797n209.doc
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2. Місцезнаходження юридичної особи, місце реєстрації 

фізичної особи-підприємця, банківські реквізити, код за 

ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 

свої релігійні переконання відмовились від реєстраційного 

номера облікової картки платника податків та мають відмітку в 

паспорті) ______________________________ 

(телефон, факс, електронна адреса) 

  

3. Власники _________________________ 

______________________________________________ 

(для юридичних осіб:  найменування, місцезнаходження; для 

фізичних осіб:  прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) 

  

4. Відомості про особовий склад керівних та наглядових 

органів _____________________ 

 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

  

5. Порядок розгляду заяви ________________ 

                                              (без конкурсу) 

 

  

6. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі 

___________________________ 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи–підприємця, місцезнаходження, місце 

проживання, ліцензія Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації: номер 

і дата видачі або повідомлення про включення суб’єкта 

господарювання до реєстру операторів, провайдерів 

телекомунікацій) 

6. Оператор телекомунікацій 

багатоканальної телемережі 

___________________________ 

(найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи–підприємця, номер і дата 

включення суб’єкта господарювання до реєстру 

операторів, провайдерів телекомунікацій  

 

 

6. Оператор телекомунікацій 

багатоканальної телемережі 

___________________________ 

(найменування юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи–підприємця, номер з/п і дата 

реєстрації повідомлення в НКРЗІ (ДГМ) 

 

 

Обгрунтування: Згідно ЗУ «Про 

телекомунікації»  передбачений такий 

суб’єкт, як оператор телекомунікацій, тому 

приводимо у відповідність. 

Згідно ст.42 ЗУ «Про телеком.» 

7. Місцезнаходження головної (базової) станції, 

ретрансляторів, передавача мультиплексу 

  

8. Технології, що застосовуються для надання програмної 

послуги _____________________________ 

 (кількість каналів і технології, що використовуються для 

_______________________________________________________

______ 
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ретрансляції (трансляції) програм (аналогова, цифрова, ІРТV, 

ММDS, "Телеcело", МІТРІС, DTH, ОТТ тощо)) 

9. Територія розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі (територія надання програмної послуги) 

____________________________ 

(територія України або найменування адміністративно-

територіальної одиниці) 

  

10. Кількість населення на зазначеній території  

____________________________________________ 

(згідно з офіційними даними органів державної статистики в 

межах адміністративно-територіальної одиниці) 

  

11. Мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в 

загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі, не 

менше ____________ 

 

  

Додаток 2 

до Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 2.2) 

 

ІНФОРМАЦІЯ, 

яка зазначається в ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатках до неї 

Додаток 2 

до Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 2.2) 

 

ІНФОРМАЦІЯ, 

яка зазначається в ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатках до 

неї 

 

У ліцензії провайдера програмної послуги зазначаються:   

повне найменування Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, серія та номер ліцензії; 

  

найменування та місцезнаходження юридичної особи або 

прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання фізичної особи - 

підприємця, якій видано ліцензію; 

  

код за ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер 

облікової картки платника податку, або серія та номер паспорта 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті); 

  

власник (співвласники) юридичної особи;   

кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної 

особи; 

  

строк дії ліцензії та дата її видачі; строк дії ліцензії та дата її видачі;  
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строк дії продовженої ліцензії; 

Виключити 

  

підписи уповноважених посадових осіб Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення, скріплені 

печаткою Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення; 

підписи уповноважених посадових осіб 

Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, скріплені печаткою Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення; 

 

дата прийняття та номер рішення про видачу (продовження, 

переоформлення) ліцензії провайдера програмної послуги; 

 

Виключити 

дата прийняття та номер рішення про видачу 

(переоформлення) ліцензії провайдера програмної 

послуги; 

 

 

дата прийняття та номер рішення про 

видачу, переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги; 

 

Редакційна правка. 

територія розташування (прийому) багатоканальної 

телемережі (територія надання програмної послуги); 

територія розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (територія надання 

програмної послуги); 

 

рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення, яким затверджено перелік програм універсальної 

програмної послуги; 

рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення, яким затверджено 

перелік програм універсальної програмної послуги; 

 

загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам), яка, зокрема, складається 

із мінімальної частки програм вітчизняного виробництва в 

загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі; 

загальна концепція (принципи, підстави) 

добору програм для ретрансляції (пропозиції 

абонентам), яка складається із мінімальної 

частки програм вітчизняного виробництва в 

загальній кількості програм, що 

ретранслюються в мережі, не менше 50% / менше 

50% 

 

 

 

технологія розповсюдження телепрограм. технологія розповсюдження телепрограм.  

відсутній відстуній дата видачі додатка. 

 

Обгрунтування: 

Просимо доповнити для внесення ясності та 

чіткості 

У ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальних 

ефірних телемереж додатково зазначаються докладні 

характеристики багатоканальної ефірної телемережі: 

Виключити 

У ліцензії провайдера програмної послуги 

багатоканальних ефірних телемереж додатково 

зазначаються: 

 

 

частота (канал); частота (канал);  

місцезнаходження та потужність передавача; 

 

місцезнаходження та потужність передавача;  

місцезнаходження головної станції багатоканальної 

телемережі; 

місцезнаходження головної станції 

багатоканальної телемережі; 

 

максимальна кількість каналів (ресурс). максимальна кількість каналів (ресурс).  

Додаток 3 Додаток 3  
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до Положення про порядок  

видачі ліцензії провайдера  

рограмної послуги  

(пункт 2.4) 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про програми, які провайдер програмної послуги має намір 

ретранслювати 

до Положення про порядок  

видачі ліцензії провайдера  

рограмної послуги  

(пункт 2.4) 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про програми, які провайдер програмної 

послуги має намір ретранслювати 

Заявник_______________________________________   

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в мережі, 

становить ____, з них вітчизняних ____. 

  

№ 

з/

п 

Наймену

вання 

правовла

сника 

Назва 

телепрогр

ами та 

(або) 

логотип 

(зображен

ня або 

його 

офіційний 

опис) або 

позивні 

(для радіо) 

Сторони 

договор

у 

(крім 

заявника

) 

Номер та 

дата 

укладення 

договору 

Строк 

надан

ня 

прав 

1 2 3 4 5 6 
 

  

 

Умови 

розповсюд

ження 

Територія 

розповсю

дження 

Спосіб 

прийому 

або вид 

мовлення 

Обмежен

ня по часу 

ретрансля

ції 

програми 

Технологі

я 

розповсю

дження 

програм 

7 8 9 10 11 

 

Керівник  _________                ____________ 

                (підпис)              (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) 

 Пропонуємо видалити стовпчик 7 

З метою спрощення самої форми вказаної 

таблиці  
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Додаток 4 

до Положення про порядок  

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 2.4) 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

пакетування (перелік) програм, придбаних для ретрансляції 

Додаток 4 

до Положення про порядок  

видачі ліцензії провайдера  

програмної послуги  

(пункт 2.4) 

 

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ 

пакетування (перелік) програм, придбаних для 

ретрансляції 

 

 

Заявник ___________ 

 

Загальна кількість програм, придбаних для ретрансляції в 

мережі, становить ____, з них вітчизняних ____. 

 

№ 

з/

п 

Канал 

прийом

у 

Найменуванн

я 

правовласни

ка 

Назва 

телепрограми та 

(або) логотип 

(зображення або 

його офіційний 

опис) або позивні 

(для радіо) 

1 2 3 4 

Керівник  _________                ____________ 

                (підпис)              (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) 

 

Заявник ___________ 

 

Загальна кількість програм, придбаних для 

ретрансляції в мережі, становить ____, з них 

вітчизняних ____. 

 

Керівник  _________                ____________ 

                 (підпис)         (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) 

 

 

Керівник  _________                ____________ 

                 (підпис)         (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) 

Пропонуємо викласти у такій редакції: 

 

Заявник ___________ 

 

Загальна концепція (принципи, 

підстави) добору програм для ретрансляції 

(пропозиції абонентам), яка складається із 

мінімальної частки програм вітчизняного 

виробництва в загальній кількості 

програм, що ретранслюються в 

мережі_____ (не менше 50% / менше 50%) 

 

Керівник  _________                ____________ 

                 (підпис)         (ініціали, прізвище) 

_________      

  (дата) 

 

 


