
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 713  

 

21.05.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про результати позапланової перевірки 

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ 

(НР № 00016-п від 09.12.2010,  

НР № 00017-п від 09.12.2010,  

НР № 00018-п від 09.12.2010,  

НР № 00019-п від 09.12.2010, 

цифрові телемережі МХ-1, МХ-2, МХ-3 та МХ-5) 

 

За результатами моніторингів ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, якими 

зафіксовано порушення чинного законодавства та умов ліцензій  

НР № 00016-п від 09.12.2010, НР № 00017-п від 09.12.2010, НР № 00018-п від 

09.12.2010, НР № 00019-п від 09.12.2010, Національна рада 02.04.2015 прийняла 

рішення № 460 «Про призначення позапланової перевірки  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ». 

На виконання наказу голови Національної ради від 21.04.2015 № 5в/218 

24.04.2015 було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ 

(провайдер програмної послуги багатоканальних цифрових телемереж МХ-1, 

МХ-2, МХ-3 та МХ-5 у стандарті DVB-Т2(MPEG-4), про що було складено  Акт 

№ 55/ІІ/ПП/КВ/П/А/15 від 24.04.2015. 

Перевіркою встановлено невиконання ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, вимог ч. 

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

програмної послуги здійснюють ретрансляцію телерадіопрограм та передач у 

багатоканальних телемережах відповідно до переліку телерадіопрограм та 

передач, які передбачено надавати у складі програмної послуги) та п. 2.3. 

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги 

(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»), оскільки  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, припинив надання послуг провайдера програмної 

послуги 11 телерадіоорганізаціям, які відповідно до чинних ліцензій мають 

здійснювати мовлення в багатоканальних мережах ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ. 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

керуючись статтею 42, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, 

частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3759-12


Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», а також Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженим рішенням Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2979 (у редакції рішення 

від 06.11.2014 № 1187), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

28.11.2014 за № 1520/26297,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання Національної ради для 

з’ясування обставин справи.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

      
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 
 


