
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1784 

 

18.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про стан виконання 

ТОВ «КС ПЛЮС», м. Київ, 

пункту 4 рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1616 

(НР № 00112-п від 08.05.2013) 

 

14.07.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) розглянула результати позапланової 

перевірки ТОВ «КС ПЛЮС», м. Київ, ліцензія НР № 00112-п від 08.05.2013, 

ухвалила рішення № 1616, яким визнала порушення вимог частини сьомої 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки відсутні 

угоди між абонентами та ліцензіатом, та застосувала санкцію «стягнення 

штрафу».  

Пунктом 4 рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1616 ліцензіата 

було зобов’язано протягом двох тижнів привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Перевірити виконання ТОВ «КС ПЛЮС», м. Київ, пункту 4 рішення 

Національної ради від 14.07.2016 № 1616 в частині укладення угод з 

абонентами можливо виключно під час проведення позапланової перевірки. 

Керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацом четвертим пункту 2.3 Інструкції 

про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення 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 «КС ПЛЮС», м. Київ (НР № 00112-п 

від 08.05.2013), з метою перевірки дотримання вимог 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. Угода обов'язково визначає: 

тип наданого пакета програм (пакет універсальної програмної послуги, 



стандартний пакет або індивідуальний пакет на замовлення); перелік 

телерадіопрограм та передач, які провайдер зобов'язується надавати абоненту; 

абонентну плату за пакет і/або плату за надання окремих телерадіопрограм та 

передач). 

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 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


