
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 632 

 

28.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 
 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ», м. Київ 

(НР № 00014-п від 11.03.2015, технологія IPTV) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/77 від 23.02.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ», м. Київ 

(провайдер програмної послуги з використанням технології IPTV), у результаті 

чого складено Акт № 47-3П/(І)/Кв/С/16 від 24.03.2016. 

За результатами моніторингу від 10.03.2016, який було здійснено за 

адресою головної (базової) станції (вул. Сагайдачного, 4-а, смт Кельменці 

Чернівецької обл.), зафіксовано: загальна кількість програм програмної 

послуги: за ліц. – 24 (вітч. – 22), факт. – 132 (вітч. – 74). 

У ході перевірки було зафіксовано порушення: 

1) частини сьомої статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Надання програмної послуги абоненту здійснюється на 

підставі угоди між абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного 

законодавства), оскільки ліцензіат не надав угод з абонентами; 

2) пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради 

від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

02.03.2012 за № 351/20664 (зі змінами) (далі – Положення) (Провайдер 

програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії), оскільки 

збільшено загальну кількість програм програмної послуги: за ліц. – 24  

(вітч. – 22), факт. – 132 (вітч. – 74). 

Крім того, ліцензіат не надав такі документи: 

1) чинні договори, які підтверджують придбання та право ретрансляції 

програм інших телемовників; 

2) угоди з абонентами про надання послуг доступу до телемережі; 

3) довідки про фактичну кількість абонентів (домогосподарств). 

Директор ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ», м. Київ, відмовився від 

ознайомлення з Актом перевірки та його підписання, оскільки не згоден з 

результатами моніторингу, і наполягав на тому, що на момент перевірки не 

здійснює діяльності провайдера програмної послуги.  

Розглянувши Акт № 47-3П/(І)/Кв/С/16 від 24.03.2016 планової перевірки 

ТОВ «КОМПАНІЯ ХАТАНЕТ», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.3  



розділу ІІ Положення, частиною сьомою статті 39, 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. Здійснити додаткову позапланову перевірку ТОВ «КОМПАНІЯ 

ХАТАНЕТ», м. Київ, на предмет дотримання частини сьомої статті 39 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2.3 розділу ІІ Положення 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги. 

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 представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


