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Шановний пане Анатолію!

Звернення Інтернет асоціації України щодо ліцензування ОТТ - 
провайдерів розглянуто в межах повноважень Комітету Верховної Ради України 
з питань гуманітарної та інформаційної політики.

По суті порушених питань щодо неврегульованості на законодавчому рівні 
ліцензування діяльності провайдерів програмної послуги з використанням 
технології ОТТ, створення регулятором умов для монополізації ринку крупними 
компаніями та неправомірності встановлення базового ліцензійного збору для 
провайдерів ОТТ платформ змінами до Постанови Кабінету Міністрів України 
№412 від 28.12.2016 року у сумі понад 2 мільйони гривень, повідомляємо 
наступне. 

Чинний Закон України «Про телебачення і радіомовлення» визначає, що 
«провайдер програмної послуги - суб’єкт господарювання, який на підставі 
ліцензії, виданої Національною радою України з питань телебачення та 
радіомовлення, на договірних засадах надає абонентам можливість перегляду 
пакетів програм, використовуючи для передавання цих програм ресурси 
багатоканальних телемереж».

Стаття 40 зазначеного Закону регламентує порядок ліцензування 
провайдерів програмної послуги. Для організації діяльності провайдера 
програмної послуги суб’єкт господарювання (провайдер або оператор 
телекомунікацій чи оператор кабельних мереж) повинен отримати ліцензію 
(дозвіл) у Національній раді ( частина перша ст. 40).

Водночас у абзаці другому частини першої статті 31 цього Закону, яка 
визначає плату (ліцензійний збір) за видачу, продовження, переоформлення 
ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера 
програмної послуги, сказано, що Методика розрахунків розмірів ліцензійного 
збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій 
провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення 
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ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної 
послуги затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вважає, 
що принцип технологічної нейтральності у підході до регулювання діяльності 
провайдерів програмної послуги дає їй право ліцензувати діяльність новітніх 
технологічних сервісів як от IPTV та ОТТ. 

Що ж до порушення приписів Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», який визначає виключний перелік видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює 
уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, 
відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів 
господарської діяльності, то такі приписи не поширюється на діяльність у галузі 
телебачення і радіомовлення, яка здійснюється відповідно до Закону України 
"Про телебачення і радіомовлення». Це встановлено пунктом 2 частини другої 
статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,.

 Комітет вважає, що чинне вітчизняне інформаційне законодавство давно 
не відповідає сучасному технологічному розвитку галузі і не може ефективно 
регулювати діяльність новітніх аудіовізуальних медіа та сервісів доступу до 
інформації. Ще наприкінці 2019 року ми ініціювали системне оновлення 
нормативної бази, приведення її у відповідність до вимог Директиви 
Європейського парламенту та Ради ЄС про аудіовізуальні медіа послуги від 10 
березня 2010 року зі змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 
листопада 2018 року, і підготували із залученням усіх стейкхолдерів 
інформаційного ринку проект Закону про медіа (реєстр. № 2693-д), який очікує 
розгляду Парламенту.

 Стаття 50 законопроекту про медіа передбачає, що ліцензуванню 
підлягатиме виключно мовлення з використанням радіочастотного ресурсу 
України (наземне ефірне мовлення) та постачання електронних комунікаційних 
послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного ресурсу. Для 
інших провайдерів аудіовізуальних сервісів пропонується запровадити 
реєстраційний принцип.
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