
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 359 

 

24.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 
Про результати планової перевірки 

ФОП Лісовського М.С.,  

м. Старокостянтинів Хмельницької обл. 

(НР № 1508-п від 29.01.2015, технологія IPTV) 

 

 На виконання наказу голови Національної ради № 5б/37 від 19.01.2016 

було здійснено планову перевірку ФОП ЛІСОВСЬКОГО М.С.,  

м. Старокостянтинів Хмельницької обл. (провайдер програмної послуги з 

використання технології IPTV), за результатами якої складено Акт  

№ 38П/(I)/Хм/П/16 від 17.02.2016.  

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», а саме: 

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, а саме, відсутні 7 

програм: ТОВ «ТРК «Погода ТБ» (МХ-3); ТОВ «АСПЕРА 2011» (МХ-5); 

Хмельницька ОДТРК «Поділля-Центр» (МХ-5); ДП «Дитяче телевізійне 

агентство» (МХ-5); ТОВ «Телекомпанія «Проскурів» (МХ-5) та у зв’язку з 

відсутністю мовлення – ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), ТОВ «Банківське 

телебачення» (МХ-5);  

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 4 програми, що не входять до 

Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України: Europa Plus tv, Наше 

любимое кино, Мужское кино, Морской; 

 частини п’ятої статті 42 (провайдери програмної послуги здійснюють 

ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах 
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відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати 

у складі програмної послуги), оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції: 

ретранслюються 6 програм, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: ZIK, 3S.tv, Mi lady television, France 24, AMC, 24 

канал; 

не ретранслюються 14 програм, які передбачені ліцензією: Рада, ПП 

«НТА – незалежне телевізійне агентство», 112 Україна, Глас, КРТ, ОЕ, CNL 

TV, 24 Док, The MGM Channel, Е!, Мать и дитя, Интересное ТВ, Nautical 

Channel та Право ТВ; Право ТВ – у зв’язку з відсутністю мовлення.  

Розглянувши Акт № 38П/(I)/Хм/П/16 від 17.02.2016 планової перевірки 

ФОП ЛІСОВСЬКОГО М.С., м. Старокостянтинів Хмельницької обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною дев’ятою статті 39, статтею 42, частиною першою статті 70, 

частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою 

та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою  та другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ФОП ЛІСОВСЬКИМ М.С.,  

м. Старокостянтинів Хмельницької обл., Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

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, а саме: відсутні 7 

програм;  

частини другої статті 42 (суб'єкт господарювання, який перебуває під 

юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це 

дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, 

що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов'язаний 

адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства 

України), оскільки ретранслюються 4 програми, що не входять до Переліку 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України; 

частини п’ятої 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 6 програм, що не передбачені 

загальною концепцією програм для ретрансляції, та не ретранслюються 14 

програм, які передбачені ліцензією.  
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2. Вказати ФОП ЛІСОВСЬКОМУ М.С., м. Старокостянтинів 

Хмельницької обл., на неприпустимість в подальшому порушень чинного 

законодавства та умов ліцензії. 

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

ліцензійної справи ФОП ЛІСОВСЬКОГО М.С., м. Старокостянтинів 

Хмельницької 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 

 


