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Про результати планової перевірки
ПП «Колумбус», м. Тернопіль
(НР № 0133-п від 18.10.2006)

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/66 від 15.02.2016
було здійснено планову перевірку ПП «Колумбус», м. Тернопіль,
НР № 0133-п від 18.10.2006 (провайдер програмної послуги), у результаті чого
складено Акт № 65/І/Тр/ПС/16/1 від 09.03.2016.
У ході перевірки було зафіксовано порушення 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) та 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. Національна рада контролює виконання
провайдерами програмної послуги умов ліцензії, а в разі її порушення
застосовує санкції відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»), оскільки порушено загальну концепцію програм для
ретрансляції, а саме:
ретранслюються 18 програм, не передбачених загальною концепцією
програм для ретрансляції: «ЕКО-TV», «ПлюсПлюс», «3S.TV», «Сонце»,
«Трофей», «Бігуді», «TiJi», «Sony Turbo», «Fox», «History Channel», «Food
Network», «Домашние животные», «Trаvel and Adventure», «Fine Living
Network», «Eurosportnews», «France 24», «Fashion One», «Дождь»;
не ретранслюються 14 програм, передбачених ліцензією: «НТА»,
«Discovery world», «Discovery science», «Discovery Channel», «Animal Planet»,
«Fox Life», «Настоящее смешное телевидение» та у зв’язку з припиненням
мовлення «Меню ТВ», «Real estate-TV», «Star TV», «TBi», «Погода ТБ»,
«Х.SPORT», «Е!».
Крім того, відомості про керівника не відповідають даним, зазначеним у
ліцензії: директор за ліцензією – Вонс І. В., фактично - Конкольовська М. В.
12.05.2016 на засіданні Національної ради було переоформлено ліцензію в
частинах: загальної концепції програм та відомості про власників.

Розглянувши Акт № 65/І/Тр/ПС/16/1 від 09.03.2016 планової перевірки ПП
«Колумбус», м. Тернопіль, заслухавши пояснення уповноваженого
представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення,
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 порушень ПП «Колумбус», м. Тернопіль, НР
№ 0133-п від 18.10.2006, 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) та пункту 2.3 розділу ІІ
Положення, оскільки порушено загальну концепцію програм для ретрансляції.
2. Вказати ПП «Колумбус», м. Тернопіль, на неприпустимість порушень
чинного законодавства у подальшому.
3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до
ліцензійної справи ПП «Колумбус», м. Тернопіль.
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
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