
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 869 

 

11.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 
 

Про виконання ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ, рішення Національної ради  

від 21.08.2014 № 740  
 

21.08.2014 Національна рада розглянула питання «Про розгляд питання 

щодо виконання п. 2 рішення Національної ради від 17.07.2014 № 296 «Про 

скасування рішення Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 12.10.2011 № 2464 «Про звернення Державного комітету 

телебачення і радіомовлення України», прийняла рішення від 21.08.2014 № 740 

про визнання порушення ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, ч. 5 ст. 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та умов ліцензій і застосувала санкцію 

«оголошення попередження». Крім того, згідно з п. 3 цього рішення було 

видано розпорядження про необхідність усунення ліцензіатом порушень 

законодавства та умов ліцензії і встановлено строк виконання розпорядження - 

2 тижні. 

До Національної ради 10.09.2014 надійшло звернення  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, у якому ліцензіат пропонує компромісний варіант 

врегулювання існуючого конфлікту. Так, компанія пропонує транслювати у 

відкритий спосіб 16 загальнонаціональних програм, а що стосується 

розкодування інших програм, провайдер, враховуючи необхідність технічного 

переоснащення обладнання, зобов’язується здійснити це протягом чотирьох 

місяців.  

За інформацією представника Національної ради у м. Києві  

(вх. № 321 від 10.09.2014), на підставі результатів моніторингу від 10.09.2014 

зафіксовано, що ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, здійснює розповсюдження лише 16 

загальнонаціональних програм у відкритому (не кодованому) вигляді, що 

свідчить про часткове виконання ліцензіатом п. 3 рішення Національної ради  

від 21.08.2014 № 740. 

Заслухавши пояснення уповноваженого представника ліцензіата, 

керуючись частиною 1 статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення»,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома часткове виконання ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, п. 3 

рішення (розпорядження) Національної ради від 21.08.2014 № 740 про усунення 

порушення чинного законодавства та умов ліцензій.  



2. Це рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, контрольно-

аналітичне управління, управління ліцензування телерадіомовлення, 

управління правового забезпечення.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/  К. Котенко 


