НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 475
31.03.2016

м. Київ

Протокол № 10

Про призначення позапланової перевірки
ФОП Нерушева С. І.,
м. Костянтинівка Донецької обл.
(НР № 0564-п від 01.08.2008)

До представника Національної ради у Донецькій області надійшов лист
Об`єднаного штабу Центрального управління Служби безпеки України в районі
проведення антитерористичної операції (від 01.03.2016) з інформацією про
ретрансляцію провайдером програмної послуги Фізичною особою –
підприємцем Нерушевим Сергієм Івановичем, м. Костянтинівка Донецької обл.,
НР № 0564-п від 01.08.2008, п’яти програм, які не входять до переліку
іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про
транскордонне телебачення і законодавства України: «Русский иллюзион»,
«ТНТ», «Дом кино», «Парк развлечений», «Боец».
16.03.2016 секретаріатом представника Національної ради у Донецькій
області здійснено моніторинг діяльності Фізичної особи – підприємця
Нерушева Сергія Івановича, м. Костянтинівка Донецької обл., відповідно до
ліцензії НР № 0564-п від 01.08.2008. За результатами моніторингу зафіксовано
ознаки порушення вимог 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 не
ретранслюються 7 програм універсальної програмної послуги: ТОВ «Компанія
інформації радіотелекомунікації «ТОР», ТОВ «ТРК «Заказ», ВАТ
«Київтелемонтаж», ТОВ «Телерадіокомпанія «САТ-плюс», КП «Артемівське
телебачення», Студія ефірного телебачення «Скіф-2» та у зв’язку з відсутністю
мовлення – ПП «ТРК «Схід»;
- 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
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України з питань телебачення і радіомовлення), оскільки ретранслюються 16
програм, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає
вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України: «Русский бестселлер», «Пятница», «Кино ТВ», «Матч»,
«ТВ 3», «ТНТ» (на двох каналах одночасно), «Боец», «Dомашний», «Че»,
«Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Комедия ТВ», «Парк развлечений»,
«ТРО», «Русский иллюзион», «Муз ТВ»;
- 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, а саме:

збільшено загальну кількість програм програмної послуги
(за ліцензією – 35, фактично – 58);

без дозволу Національної ради ретранслюються 36 програм:
«Телеклуб», «ДоТБ», «Донбас», «Русский бестселлер», «Пятница», «Кино ТВ»,
«Матч», «ТВ 3», «24 Док», «К 2», «Бігуді», «ТНТ» (на двох каналах одночасно),
«Боец», «Disney Channel», «Индия ТВ», «Беларусь 24», «НЛО.ТБ»,
«Dомашний», «Наш футбол», «Eurosport», «Zooпарк», «Че», «Карусель»,
«Ностальгия», «Время: далекое и близкое», «Дом кино», «Комедия ТВ», «Парк
развлечений», «Трофей», «Еспресо», «QTБ», «ТРО», «Русский иллюзион»,
«Discovery Channel», «Муз ТВ», «112 Україна»;

не ретранслюються 13 програм, передбачених ліцензією: ТОВ
«Компанія інформації радіотелекомунікації «ТОР», ТОВ «ТРК «Заказ», ВАТ
«Київтелемонтаж», ТОВ «Телерадіокомпанія «САТ-плюс», КП «Артемівське
телебачення», Студія ефірного телебачення «Скіф-2», Парламентський канал
«РАДА», «ТОНІС», «М1», «КРТ», «24» та у зв’язку з відсутністю мовлення –
ПП «ТРК «Схід», «Меню-ТВ».
Розглянувши лист Об`єднаного штабу Центрального управління Служби
безпеки України в районі проведення антитерористичної операції (від
01.03.2016) та результати моніторингу діяльності Фізичної особи – підприємця
Нерушева Сергія Івановича, м. Костянтинівка Донецької обл., за 16.03.2016,
керуючись статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення», абзацом сімдесят сьомим статті 7 Закону
України «Про основи національної безпеки України» (На сучасному етапі
основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці
України, стабільності в суспільстві є […] в інформаційній сфері […] намагання
маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення
недостовірної, неповної або упередженої інформації), абзацом п`ятим пунктом
4.11 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента
України від 26.05.2015 року № 287/2015 (Пріоритетами забезпечення
інформаційної безпеки є: протидія інформаційним операціям проти України,
маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації,
захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства),
керуючись абзацами третім та п’ятим пункту 2.3 Інструкції про порядок
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здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги,
оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення
законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від
08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за
№ 313/20626 (із змінами), Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову перевірку діяльності Фізичної особи –
підприємця Нерушева Сергія Івановича, м. Костянтинівка Донецької обл.
(НР № 0564-п від 01.08.2008), з метою перевірки дотримання вимог 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), 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), 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) Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення і на управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради С. Костинського.

Перший заступник
голови Національної ради
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О. Герасим’юк

Відповідальний секретар

/підпис/

К. Котенко

