
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 740 

 

21.08.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про розгляд питання щодо виконання  

п. 2 рішення Національної ради № 296 від 17.07.2014 

„Про скасування рішення Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення 

від 12.10.2011 № 2464 «Про звернення Державного 

комітету телебачення і радіомовлення України” 

 

ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, згідно ліцензій Національної ради серії НР  

№ 0866-п від 09.12.2010, серії НР № 0867-п від 09.12.2010, серії НР № 0868-п 

від 09.12.2010, серії НР № 0869-п від 09.12.2010 (далі - Ліцензії) є провайдером 

програмної послуги багатоканальних цифрових телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 

та МХ-5. 

Національна рада 17.07.2014 на своєму засіданні ухвалила рішення                

№ 296, яким скасувала рішення від 12.10.2011 № 2464 «Про звернення 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України» і зобов’язала 

оператора цифрових телемереж ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, при розповсюдженні 

сигналів загальнонаціональних цифрових телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 

у місячний термін забезпечити виконання умов ліцензій телерадіорганізацій 

щодо розповсюдження програм у відкритому вигляді. 

У місячний термін ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, не виконало п. 2 рішення 

Національної ради № 296 від 17.07.2014 щодо розповсюдження програм у 

відкритому вигляді, що призвело до порушенням умов Ліцензій.  

Відповідно до п. 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затверджене рішенням Національної ради № 2979 від 

28.12.2011, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.03.2012  

за № 351/20664 (далі - Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги), провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати 

умови ліцензії. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензій, а в разі 

їх порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України "Про 

телебачення і радіомовлення". 

Так, відповідно Додаток 5 (арк. 7) до Ліцензій містить зобов’язання ТОВ 

“Зеонбуд”, м. Київ, погоджувати з Національною радою усі програмно-

технологічні зміни щодо формування даних передач сигналу.  

В супереч зазначеному обов’язку ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, не погоджувало 

з Національною радою програмно-технологічні зміни щодо формування даних 

передач сигналу в частині розповсюдження програм ліцензіатів цифрових 



телемереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 з використанням системи умовного 

доступу (САS).  

Відповідно до п. 6 Особливих умов ліцензій провайдера програмної 

послуги багатоканальних телемереж у МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 у стандарті 

DVB-T або DVB-T2 Додатка 5 (арк. 7) до Ліцензій міститься обов’язок ТОВ 

“Зеонбуд”, м. Київ, щодо погодження з Національною радою типової угоди 

провайдера програмної послуги багатоканальної телемережі з правовласниками 

програм.  

Так, відповідно до п. 1.4 типового Договору, який погоджено рішенням 

Національної ради № 825 від 15.04.2011, ліцензія Національної ради на  

мовлення є додатком №1 до Договору, отже усі умови ліцензії є умовами 

договору і відповідно мають виконуватись сторонами договору належним 

чином і в повному обсязі. Відповідно до Додатків № 5 до ліцензій на мовлення 

ліцензіати мультиплексів мають розповсюджувати свої програми у відкритому 

(не кодованому вигляді).  

Таким чином, використання на сьогоднішній день системи умовного 

доступу (САS), за допомогою якої здійснюється кодування сигналу ліцензіатів 

цифрових мереж МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5, не відповідає погодженому 

Національною радою типовому договору і відповідно є порушенням умов 

ліцензій в частині обов’язкового надання на погодження нових положень угоди 

з правовласниками програм.    

Також, використання системи умовного доступу (САS) не відповідає 

положенням Додатка 6 до Ліцензій, де Загальна концепція (принципи, підстави) 

добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентів), передбачає наявність 

8-ми місць для програм, правовласники яких отримали ліцензію Національної 

ради на мовлення на конкурсній основі та обов’язок ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, 

надавати ці програми абонентам у складі програмної послуги у відкритому 

вигляді. 

Більш того, після завершення конкурсу на отримання ліцензій на мовлення 

у багатоканальних цифрових мережах МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5 ТОВ 

“Зеонбуд”, м. Київ, так і не внесло зміни до Додатка 6 до Ліцензій, що є також 

порушенням умов ліцензій та ч. 5 ст. 42 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, оскільки Загальна концепція (принципи, підстави) добору 

програм для ретрансляції (пропозиції абонентів) передбачає перелік програм, 

який провайдер зобов’язаний надавати абонентам у складі програмної послуги. 

Провайдери програмної послуги здійснюють ретрансляцію 

телерадіопрограм та передач у багатоканальних  телемережах відповідно до   

переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі 

програмної послуги (ч. 5 ст. 42 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”). 

У зв’язку з цим, на підставі ст. 13, 17, 24 Закону України „Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення”,  керуючись ч. 12 ст. 39, ч. 

6 ст. 72 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, п. 4 Положення 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, Національна рада 

 



вирішила:  

1. Визнати порушення ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, ч. 5 ст. 42 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення” та умов ліцензій серії НР № 0866-п від 

09.12.2010, серії НР № 0867-п від 09.12.2010, серії НР № 0868-п від 09.12.2010, 

серії НР № 0869-п від 09.12.2010. 

2. ТОВ “Зеонбуд”, м. Київ, оголосити попередження. 

3. Видати розпорядження про усунення порушень законодавства та умов 

ліцензії. Встановити строк виконання розпорядження – 2 тижні.  

4. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління та управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників.   

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


