
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 281 

 

03.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

Про стан виконання  

ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-Франківської обл.,  

пункту 3 рішення Національної ради від 17.12.2015 № 2220  

(НР № 00034-п від 30.03.2015) 
 

17.12.2015 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення ухвалила рішення № 2220 про застосування санкції 

«оголошення попередження» ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-

Франківської обл., за результатами розгляду позапланової перевірки від 

18.11.2015 у зв’язку з порушенням частини дев’ятої статті 39, частини другої 

статті 42, частини першої статті 47 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та пункту 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням 

Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 (далі – Положення). 

Крім того, пунктом 3 цього рішення ліцензіата було зобов’язано протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

За результатами моніторингу ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., від 21.01.2016 зафіксовано порушення: 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини дев’ятої 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, не ретранслюється  

1 програма: ТРК «Надвірна»; 

2) частини другої статті 42 (Суб’єкт господарювання, який перебуває під 

юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та 

передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає 

під юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка 

ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має 

право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови 

відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що 

ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення), оскільки ретранслюються 2 іноземні програми, що не входять 

до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції 
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про транскордонне телебачення і законодавства України: A One, Наше кино 

НТВ+; 

пункту 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, оскільки порушено загальну концепцію програм для ретрансляції, а 

саме: ретранслюються 72 програми, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: Перший автомобільний, 112 Україна, 2+2, 24 док,  

3S TV, Animal Planet, Бігуді, Business, Cartoon Network, 5 канал, ЧП Інфо, Дача, 

Discovery Channel, Discovery Science, DTX, Еко ТВ, Ентер фільм, Еспресо ТВ, 

EU Music, Eurosport, Футбол 1, Футбол 2, Fox Life, Глас, HD Life, ID, К1, К2, 

402 канал, СТБ, Lale, Lviv ТБ, М1, М2, Максі ТВ, Мега, MTV Live HD,  

MTV Rocks, Music Box, National Geographic, 24 канал, News One,  

Nickelodeon JR, НЛО, Новий, НТН, OTV, Піксель, Плюс Плюс, Про Все, QTV, 

R.T.I., Сонце, ТЕТ, TLC, Тонис, Україна, Трофей, TV 1000 Comedy,  

TV 1000 Megahit, TV 1000 Premium, TV 1000 Русское кино, TV 1000 East, XXI, 

UBR, ZIK, Авто плюс, Боец, Еврокино, Киноклуб, РАІ, Совершенно секретно. 

Отже, це свідчить про неусунення порушень після оголошення 

попередження і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» 

згідно з абзацом 2 частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Рішення про стягнення штрафу приймається, якщо після 

винесення попередження відповідні порушення не були усунені).  

Враховуючи вищевикладене, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.3 Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, частиною дев’ятою статті 39, 

частиною другою статті 42, частинами 1 та 2 статті 73, частиною першою  

статті 70, частиною другою статті 75 Закону України «Про телебачення і 

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

питань телебачення і радіомовлення», Розмірами штрафів, які можуть 

накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за 

порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, затвердженими 

рішенням Національної ради від 08.10.2015 № 1542 (зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 03.12.2015 за № 1504/27949), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати факт невиконання ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., рішення Національної ради від 17.12.2015 № 2220 у 

зв’язку з порушенням:  

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини дев’ятої 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, не ретранслюється  

1 програма; 

2) частини другої статті 42 (Суб’єкт господарювання, який перебуває під 

юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та 

передач і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає 
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під юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка 

ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має 

право здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови 

відповідності їх змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що 

ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення), оскільки ретранслюються 2 іноземних програми, що не 

входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України; 

пункту 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, оскільки порушено загальну концепцію програм для ретрансляції, а 

саме: ретранслюються 72 програми, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції. 

2. Керуючись статтею 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Розмірами штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, затвердженими рішенням 

Національної ради від 08.10.2015 № 1542, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 03.12.2015 за № 1504/27949, застосувати до ТОВ «ІТ ЛЮКС 

ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-Франківської обл., НР № 00034-п від 30.03.2015, 

санкцію «стягнення штрафу» у розмірах, розрахованих від розміру ліцензійного 

збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

25 % - за вчинення порушень, передбачених частиною другою  

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 3445 грн  

(три тисячі чотириста сорок п’ять гривень); 

10 % - за вчинення порушень, передбачених частиною дев’ятою  

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 1378 грн  

(одна тисяча триста сімдесят вісім гривень); 

5 % - за порушення інших норм Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» або умов ліцензії (порушення пункту 2.3 Положення про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги), 689 грн  

(шістсот вісімдесят дев’ять гривень). 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-

Франківської обл., у тридцятиденний термін з дня отримання рішення про 

стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 

5512 грн 00 коп. (п’ять тисяч п’ятсот дванадцять гривень) Реквізити до оплати: 

УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 

31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле призначення 

платежу: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу за порушення умов ліцензії  

(НР № 00034-п від 30.03.2015), без ПДВ. 

4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-

Франківської обл., протягом двох тижнів привести свою діяльність у 
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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. 

5. Розпорядження про усунення порушень і сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-

Франківської обл. 

6. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної 

справи ТОВ «ІТ ЛЮКС ТЕЛЕКОМ», м. Калуш Івано-Франківської обл. 

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 С. Костинського. 

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


