
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 287 

 

 

03.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ»,  

м. Луцьк Волинської обл. 

(НР № 1225-п від 08.05.2013) 

 

 

До Національної ради надійшло звернення від Телекомунікаційної палати 

України (вх. № 16/5423 від 06.11.2015) щодо порушення  

ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк Волинської обл., умов ліцензії в 

частині загальної концепції програм для ретрансляції. 

У зв’язку з цим представник Національної ради у Волинській області 

здійснив моніторинг, яким було зафіксовано ознаки порушення  

частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

пункту 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги. 

На засіданні Національної ради 26.11.2015 рішенням  

№ 1912 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ІНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк Волинської обл. 

На виконання наказу голови № 5в/655 від 02.12.2015 було здійснено 

позапланову перевірку ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк Волинської 

обл. (провайдер програмної послуги), у результаті чого складено Акт № 

ПП/Вл/ПС/15-2 від 16.12.2015. 

 У ході перевірки було зафіксовано порушення:  

1) частини п’ятої статті 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), оскільки порушено загальну концепцію програм для 

ретрансляції:  

не ретранслюються 11 програм, передбачених ліцензією: Ocean-TV, 

UKRAINIAN FASHION UF, TV 1000 Comedy HD, Viasat Sport East, Outdoor 

channel, National Geographic Channel HD, FINE LIVING NETWORK, Nat Geo 

Wild HD, Вопросы и ответы, Наш футбол, КХЛ; 

ретранслюються 16 програм, не передбачених загальною концепцією 

програм для ретрансляції: Pro все, A-one, Milady, 3s.tv, Футбол 2, Трофей, 



Бігуді, КРТ, УНІАН ТВ, TV Polonia, Беларусь 24, Киноклуб, Детский, Zee TV, 

Феникс+кино, Настоящее страшное телевидение (НСТ); 

2) 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, оскільки ліцензіат не виконує умови ліцензії.  

Розглянувши Акт № ПП/Вл/ПС/15-2 від 16.12.2015 позапланової 

перевірки ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк Волинської обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

пунктом 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, частинами другою, п’ятою статті 42, частинами першою та другою 

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»,  

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ІНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк Волинської обл., частини п’ятої статті 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), оскільки порушено 

загальну концепцію програм для ретрансляції: не ретранслюються 11 програм, 

передбачених ліцензією, ретранслюються 16 програм, не передбачених 

загальною концепцією програм для ретрансляції, 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, 

оскільки ліцензіат не виконує умови ліцензії.  

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк 

Волинської обл., 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. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ», м. Луцьк  

Волинської 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. 

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


