
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 109 

 

29.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про розгляд питання щодо проведення позапланової перевірки   

ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ  

(НР № 0645-п від 30.01.2009, технологія IPTV) 

 

 Національна рада розглянула питання «Про розгляд питання про 

порушення ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ  (НР № 0645-п 

від 30.01.2009), вимог законодавства» та ухвалила рішення № 1560 від 

24.12.2014, яким було визнано порушення п. 2.3 «Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги» в частині зобов'язання 

провайдера програмної послуги виконувати умови ліцензії та ч. 2, 5 ст. 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і оголошено попередження. 

 Пунктом чотири цього рішення (розпорядження) ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа», м. Київ, було зобов’язано до 12.01.2015 привести 

свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

На виконання пункту 5 рішення Національної ради від 24.12.2014  

№ 1560 та відповідно до наказу голови від 30.12.2014 № 5/486 19.01.2015 мало 

бути здійснено позапланову перевірку діяльності ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа», м. Київ, на предмет дотримання п. 2.3 «Положення 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги» в частині 

зобов'язання провайдера програмної послуги виконувати умови ліцензії та ч. 2, 

5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Однак перевірку здійснити не вдалося, оскільки за місцезнаходженням 

ліцензіата та за адресою місцезнаходження головної станції, зазначеними у 

ліцензії НР № 0645-п від 30.01.2009, ліцензіата виявлено не було. 

Також, за результатами моніторингу програм ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа» від 12.01.2015 зафіксовано порушення вимог ч. 2, 5 

ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки збільшено 

ресурс багатоканальної мережі, зафіксовано порушення загальної концепції 

програм для ретрансляції, ретрансляцію 1 програми, зміст якої  не відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення згідно з 

рішенням Національної ради від 15.10.2014 № 1087. Крім того, ліцензіатом не 

виконано ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.03.2014  

№ 826/3456/14 щодо тимчасового припинення ретрансляції програми  

«РТР-Планета». 

Відповідно до ч. 4 ст. 71 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» відповідальність за порушення законодавства про телебачення 

і радіомовлення встановлюється на підставі документальних свідчень, актів 



перевірки телерадіоорганізацій, звернень визначених цим Законом органів 

державної влади. 

Відповідно до ч. 5 ст. 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада приймає рішення про застосування  санкцій 

на підставі наданих документальних свідчень, актів перевірки чи подання 

визначених цим Законом органів державної влади.  

Керуючись статтями 70, 71, 72, 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа»,  

м. Київ, п. 2.3 «Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги» в частині зобов'язання провайдера програмної послуги виконувати 

умови ліцензії та ч. 2, 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

2. ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, 

протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на 

підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 

5 та ч. 6 ст. 72 Закону України  «Про телебачення і радіомовлення», або 

звернутися до  суду  про  анулювання  ліцензії у зв’язку з систематичними 

порушеннями ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Звернутися до Служби безпеки України, Державної фіскальної служби 

України та Державної реєстраційної служби України за місцем реєстрації 

ліцензіата з метою встановлення його місцезнаходження. 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа», м. Київ. 

6. Копії цього рішення Національної ради й акта про неможливість 

здійснення перевірки провайдера програмної послуги долучити до ліцензійної 

справи  ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 


