
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2219 

 

17.12.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 
Про результати позапланової перевірки 

ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської обл. 

(НР № 0876-п від 14.12.2010) 

 

  На виконання наказу голови Національної ради № 5в/579  від 27.10.2015 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської 

обл., НР № 0876-п від 14.12.2010 (провайдер програмної послуги), за 

результатами якої складено Акт № Кв(ІV)/Пл/ПС/№6/27.11.2015 від 27.11.2015.  

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», а саме: 

- частини 9 статті 39 (провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам 

можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити 

такі програми до всіх пакетів програм), оскільки універсальна програмна 

послуга ретранслюється не в повному обсязі, а саме, відсутні 7 програм: 

Національна телекомпанія України, ТОВ «Голдберрі» (МХ-3), ТОВ «ТРК «Нові 

комунікації» (МХ-3), ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» (МХ-5), ТОВ «АСПЕРА 

2011» (МХ-5) та у зв’язку з відсутністю мовлення - ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), 

ТОВ «Банківське телебачення» (МХ-5);  

- частини 5 статті 42 (провайдери програмної послуги здійснюють 

ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах 

відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати 

у складі програмної послуги), оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції: 

 ретранслюються 29 програм, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: Телеканал «100», Сонце TV, УНІАН, Перший 

автомобільний, Глас, Гамма, PRO ВСЕ, A ONE, О-TV, Соціальна країна, ZIK, 

Правда ТУТ, ЕКО-TV, Міледі, 3s.tv, TV-1000 Action, Viasat History, World 

Fashion Channel, МСМ TOP, Gulli, Multimania TV, Ностальгия, Шансон-ТВ, 

Комедия ТВ, Боец, Авто плюс, Индия ТВ, Совершенно секретно,  

SHOPPING-TV; 

 не ретранслюються 11 програм, які передбачені ліцензією: Гумор 

ТБ/Бабай ТБ, НТА, Вопросы и ответы, Психология 21, Сарафан, Моя планета,  

Наука 2.0, Da Vinci learning, ТДК та у зв’язку з відсутністю мовлення - ТВі. 

Розглянувши Акт № Кв(ІV)/Пл/ПС/№6/27.11.2015 від 27.11.2015 

позапланової перевірки ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської обл., 

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 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Орбіта», м. Миргород 

Полтавської обл., Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини 9 статті 39 (провайдер зобов'язаний забезпечити усім абонентам 

можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити 

такі програми до всіх пакетів програм), оскільки універсальна програмна 

послуга ретранслюється не в повному обсязі; 

- частини 5 статті 42 (провайдери програмної послуги здійснюють 

ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах 

відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати 

у складі програмної послуги), натомість ретранслюються 29 програм, що не 

передбачені загальною концепцією програм для ретрансляції та не 

ретранслюються 11 програм, які передбачені ліцензією. 

2. Здійснити моніторинг ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської обл., 

після отримання переоформленої ліцензії. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «Орбіта», м. Миргород Полтавської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


