
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1425 

 

17.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 27 
 
Про призначення позапланової перевірки 

ФОП Райського І.В., м. Мелітополь Запорізької обл.  

(НР № 0897-п від 02.06.2011) 

 

  До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшов адвокатський запит Пермякова Д.Ю.                                     

(вх. № 16/4459 від 17.07.2017) щодо діяльності Фізичної особи – підприємця 

Райського Ігоря Васильовича, м. Мелітополь Запорізької обл., відповідно до ліцензії 

провайдера програмної послуги НР № 0897-п від 02.06.2011. 

  Згідно з додатком 5 до ліцензії НР № 0897-п від 02.06.2011 оператором 

телекомунікацій ліцензіата є Фізична особа – підприємець Райський І.В.,                         

м. Мелітополь Запорізької обл., адреса головної станції – вул. Гвардійська, 24,  

м. Мелітополь Запорізької області. За письмовою інформацією Пермякова Д.Ю.,  

власні телекомунікаційні мережі (комплект обладнання головної станції прийому-

передачі супутникового, цифрового сигналу телевізійних каналів, тощо) 

ліцензіатом було продано іншій особі на підставі договору купівлі-продажу 

обладнання від 25.12.2013. 27.12.2013 з цією особою ліцензіат уклав договір  оренди 

обладнання. Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області 

від 26.04.2017 було розірвано договір оренди обладнання від 27.12.2013, на підставі 

якого ліцензіат використовував базову станцію для діяльності провайдера 

програмної послуги. 

  Відповідно до пункту 2.10 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 

28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за 

№ 351/20664 (зі змінами) (далі – Положення), зміна відомостей, що містяться у 

ліцензії провайдера програмної послуги та додатку до неї, є підставою для  

переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги. Відтак, зміна ліцензіатом 

оператора телекомунікацій, фактична невідповідність відомостям, вказаним в 

ліцензії НР № 0897-п від 02.06.2011, має ознаки порушення пункту 2.3 розділу ІІ 

Положення (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»). 



Розглянувши адвокатський запит Пермякова Д.Ю. (вх. № 16/4459 від 

17.07.2017), керуючись абзацом п`ятим пункту 2.3 Інструкції про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012              

за № 313/20626 (зі змінами), Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності Фізичної особи – підприємця 

Райського Ігоря Васильовича, м. Мелітополь Запорізької обл. (НР № 0897-п від 

02.06.2011), з метою перевірки дотримання вимог пункту 2.3 розділу ІІ Положення 

(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. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на проведення 

позапланової перевірки. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


