
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1535  

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 
Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ 

(НР № 0183-п від 04.05.2007,  

переоф. на НР № 00432-п від 04.05.2007) 

 

За результатами моніторингу ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, здійсненого 

20.04.2016 відповідно до ліцензії НР № 0183-п від 04.05.2007, зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини п’ятої статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції: без дозволу Національної ради ретранслюються  

19 програм, не передбачених ліцензією.  

Також зафіксовано ознаки порушення вимог 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), оскільки ліцензією передбачено використання 

супутника ASTRA 4A (орбітальна позиція – 4,80 Східної довготи) для 

ретрансляції програм, фактично ретрансляція здійснюється із супутників  

AMOS (40 Західної довготи) і HOT BIRD (130 Східної довготи).  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 02.06.2016  

рішенням № 897 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ВІЖН ТБ»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови № 5в/293 від 15.06.2016 було здійснено 

позапланову перевірку ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ (провайдер програмної 

послуги), у результаті чого складено Акт № 50/ПП(ІІ)/Кв/СА/16 від 17.06.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 20.04.2016 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), оскільки порушено загальну концепцію добору програм 

для ретрансляції: ретранслюються 19 програм, що не передбачені загальною 

концепцією програм для ретрансляції:  «НЛО-ТБ», «Культура», «УНІАН», 

«СК», «3S.tv», «5», «BUSINESS», «Milady», «Індиго ТБ», «Перший 
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автомобільний», «Львів ТБ», «BBC World News», «Bloomberg TV», «АМС», 

«Sony Turbo», «Домашние животные», «TLC», «MTV», «Nickelodeon Jr»; 

порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги (Провайдер програмної послуги зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії), оскільки використовується інший супутник:  

за ліцензією – супутник ASTRA 4А,  

фактично – ретрансляція програм у кодованому вигляді здійснюється з 

супутника AMOS 3.  

ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, рішенням Національної ради від 09.06.2016  

№ 1260 переоформлено ліцензію НР № 0183-п від 04.05.2007 у зв’язку зі 

зміною директора, оператора телекомунікацій, параметрів супутникового 

ретранслятора, зменшенням загальної кількості програм до 99, зміною 

загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) програм для 

ретрансляції (пропозиції абонентам) та видано новий бланк ліцензії  

НР № 00432-п від 04.05.2007. 

Для з’ясування питань, що є предметом перевірки, здійснено додатковий 

моніторинг 16.06.2016 на предмет дотримання ліцензії НР № 00432-п  

від 04.05.2007, за результатами якого зафіксовано, що порушення частини 

п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та пункту 

2.3 розділу ІІ Положення усунуто в повному обсязі. 

Розглянувши Акт № 50/ПП(ІІ)/Кв/СА/16 від 17.06.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення,  

частиною п’ятою статті 42, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, 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 ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, 

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), оскільки станом на 20.04.2016 порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції: ретранслюються 19 програм, що не передбачені 

загальною концепцією програм для ретрансляції; та пункту 2.3 розділу ІІ 

Положення (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), оскільки використовується інший супутник. 

2. Вказати ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ, на неприпустимість у подальшому  

порушень чинного законодавства.  

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ. 
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4. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ВІЖН ТБ», м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. 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 

 


