
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 860 

 

19.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 
Про результати планової перевірки 

ДП телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс»,  

м. Южноукраїнськ Миколаївської обл. 

(НР № 0942-п від 18.10.2006) 

 

На виконання наказу голови Національної ради №  5б/52 від 15.02.2016 

було здійснено планову перевірку ДП телевізійних систем «Квант»  

ПрАТ «Атомсервіс», м. Южноукраїнськ Миколаївської обл. (провайдер 

програмної послуги), за результатами якої складено Акт № 58-2/І/Мк/П/2016 

від 23.03.2016.  

 Перевіркою 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), 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: загальна кількість програм: за ліц. – 70 (із них вітчизняних – 43), 

факт. -   105 (із них вітчизняних – 58): 

не ретранслюється 1 програма, яка передбачена ліцензією: Спорт 1; 

ретранслюються 47 програм, не передбачених загальною концепцією 

програм для ретрансляції: «Уніан», «Бігуді», «Сонце», «Zee TV», «Гумор ТБ», 

«Телевсесвіт», «UBR», «Перший діловий», «Еврокино», «Pro Все»,  

«HD Fashion», «DocuBox HD», «FilmBox», «FB ArtHouse», «Fastfunbox  HD», 

«Fighbox  HD», «Fashion Box», «360 TuneBox», «Viasat Explore», «Viasat 

History», «Viasat Nature/History HD», «TV-1000 Comedy», «TV-1000 Action», 

«FOX», «ТВ-21», «Дача», «AMC», «112 Україна», «Eurosport 2», «1-й 

автомобільний», «Lale», «КРТ», «Надія», «3S.TV», «О-ТВ», «Плюс Плюс», 

«Трофей», «Mi Lady television», «М2», «Q-TV», «Зоопарк»,  «Travel Channel», 

«RTi» та програми «Ля-минор» «HD Life», «Индия ТВ» (рішення Національної 
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ради від 17.03.2016 № 334, яким ретрансляцію цих програм було обмежено, на 

день моніторингу  23.03.2016 ще протягом місяця було чинним). 

Розглянувши Акт № 58-2/І/Мк/П/2016 від 23.03.2016 планової перевірки 

ДП телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс», м. Южноукраїнськ 

Миколаївської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись пунктами 2.3 та 2.14 розділу ІІ Положення, частиною 

п’ятою статті 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 ДП телевізійних систем «Квант»  

ПрАТ «Атомсервіс», м. Южноукраїнськ Миколаївської обл., 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: загальна кількість програм: за ліц. – 70  

(із них вітчизняних – 43), факт. - 104 (із них вітчизняних – 58),  

не ретранслюється 1 програма, яка передбачена ліцензією, та  ретранслюються 

47 програм, не передбачених загальною концепцією програм для ретрансляції. 

2. Зобов’язати ліцензіата ДП телевізійних систем «Квант»  

ПрАТ «Атомсервіс», м. Южноукраїнськ Миколаївської обл., протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.  

В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 

призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

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

ліцензійної справи ДП телевізійних систем «Квант» ПрАТ «Атомсервіс»,  

м. Южноукраїнськ Миколаївської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


