
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1208 

 

13.08.2015                                                     м. Київ                                             Протокол № 24 

 

Про результати позапланової перевірки 

ВАТ ТРК «Веселка»,  

м. Світловодськ Кіровоградської обл. 

(НР № 0387-п від 02.10.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради від 15.06.2015 № 5б/303 

було здійснено позапланову перевірку ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ 

Кіровоградської обл. (провайдер програмної послуги), за результатами якої 

було складено Акт № 3/ПС/Кр/1/15 від 18.06.2015. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1) частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі; 

2) частини 2 статті 42, оскільки в мережі ретранслюються іноземні програми, 

які не входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України; 

3) частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції. 

Крім того, зафіксовано порушення п. 2.3. Положення про порядок видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги, оскільки  ліцензіат не подав до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії у зв’язку із 

організаційно-правовими змінами (зміна форми власності відбулася 

02.08.2010).  

Розглянувши Акт № 3/ПС/Кр/1/15 від 18.06.2015 позапланової перевірки 

ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл., 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 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 ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ 

Кіровоградської обл., НР № 0387-п від 02.10.2007: 

- Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 



    частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі; 

 частини 2 статті 42, оскільки в мережі ретранслюються іноземні 

програми, які не входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України; 

 частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції; 

- п. 2.3. Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, оскільки  ліцензіат не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку із організаційно-правовими змінами (зміна 

форми власності відбулася 02.08.2010).  

2. ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл.,  

НР № 0387-п від 02.10.2007, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ, протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копії цього рішення Національної ради надіслати ліцензіату ВАТ ТРК 

«Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й актів перевірок долучити до 

ліцензійної справи ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. 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 

 

 
 


