
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 507 

 

07.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ФРЕГАТ ТВ», м. Дніпропетровськ 

(НР № 00188-п від 06.08.2015, ІРТV) 
 

До Національної ради надійшов лист Телекомунікаційної палати України, 

вх. № 16/799 від 29.02.2016, щодо неправомірної ретрансляції програм 

еротичного змісту провайдером програмної послуги ТОВ «ФРЕГАТ ТВ»,  

м. Дніпропетровськ, НР № 00188-п від 06.08.2015, технологія розповсюдження 

програм – ІРТV. 

З метою перевірки вищезазначеної інформації 04.03.2016 та 22.03.2016 

було здійснено моніторинги діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРЕГАТ ТВ», м. Дніпропетровськ, відповідно до 

ліцензії НР № 00188-п від 06.08.2015. 

За результатами моніторингу, здійсненого 04.03.2016 секретаріатом 

представника Національної ради у Дніпропетровській області, зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини дев’ятої статті 39 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Провайдер зобов'язаний забезпечити усім 

абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та 

включити такі програми до всіх пакетів програм), оскільки  не ретранслюються 

3 програми універсальної програмної послуги: ТРК «Українсько-польське радіо 

та телебачення «Співдружність», ТОВ «Автор ТВ», ПП «ТРК «Регіон». 

Також моніторинг було здійснено 22.03.2016 у м. Києві за допомогою 

технічного пристрою «Телевізійна інтернет-приставка «F-BOX», модель SML-

482 HD, придбаного в абонентському відділі ТОВ «ФРЕГАТ ТВ» у  

м. Дніпропетровську, вул. Глинки, 2. Об`єктом моніторингу був пакет програм 

«Все», що передбачає максимальний пакет програмної послуги провайдера. 

За результатами цього 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 

3 програми універсальної програмної послуги: ТРК «Українсько-польське радіо 

та телебачення «Співдружність», ТОВ «Автор ТВ», ПП «ТРК «Регіон»; 

- 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 



 2 

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 18 програм, які не 

входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України: «Музыка первого», «Мама», «История», «24 ДОК», «Детский», 

«Драйв», «Еврокино», «RTG HD», «Морской», «STV», «ZООпарк», «Улыбка 

ребенка», «Trek», «Animaux», «Science&Vie TV», «HD Life», «Бокс», «Радость 

моя»;   

- частини першої статті 62 (При створенні, підготовці та розповсюдженні 

телерадіопрограм  та  передач  телерадіоорганізації і провайдери програмної 

послуги зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист 

суспільної моралі), оскільки 22.03.2016 о 17:00 ретранслювалися 2 програми 

еротичного наповнення «EROX HD» та «Playboy». Код доступу до перегляду 

цих програм – загальний («0000») і не передбачає окремого спеціального коду, 

що робить можливим доступ до перегляду цих програм будь-яким абонентом 

провайдера, зокрема дітьми, що є ознакою порушення вимог частин третьої та 

четвертої статті 13 Закону України «Про захист суспільної моралі» 

(Розповсюдження теле-, радіо-, аудіо- і відеопродукції сексуального чи 

еротичного характеру спеціалізованим засобом масової інформації можливе 

лише за умови спеціальної обробки сигналу. Організація, яка транслює 

відповідні програми, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким 

чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодування. 

Трансляція теле-, відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, 

допускається з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не 

передбачено органами місцевого самоврядування) та рішення Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення від 30.12.2015 № 2320 в 

частині встановлення часу ретрансляції іноземних програм «EROX HD» та 

«Playboy TV» з 24 години до 4 години. 

Крім того, зафіксовано зміну території розташування (прийому) 

багатоканальної телемережі (за ліцензією – м. Дніпропетровськ, фактично –  

м. Дніпропетровськ та м. Київ), що є ознаками порушення вимог пунктів 2.3 та 

2.10 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 

(Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії. 

Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є 

зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та 

додатку до неї, або заява ліцензіата).  

Розглянувши лист Телекомунікаційної палати України, вх. № 16/799 від 

29.02.2016, а також результати моніторингів діяльності ТОВ «ФРЕГАТ ТВ»,  

м. Дніпропетровськ, за 04.03.2016 та 22.03.2016, керуючись абзацами третім, 

п’ятим пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 
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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 ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФРЕГАТ ТВ», м. Дніпропетровськ 

(НР № 00188-п від 06.08.2015), 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 першої статті 62 (при створенні, підготовці та розповсюдженні 

телерадіопрограм та передач  телерадіоорганізації і провайдери програмної 

послуги зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист 

суспільної моралі) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пунктів 

2.3 та 2.10 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 

(Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії. 

Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є 

зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та 

додатку до неї, або заява ліцензіата).  

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. 
 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


