
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1789 

 

18.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 
 

Про результати планової перевірки  

ПП «Супутник – ТБ»,  

м. Першотравенськ Дніпропетровської обл. 

(НР № 0058-п від 11.01.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/269 від 01.06.2016 

було здійснено планову перевірку ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ 

Дніпропетровської обл. (провайдер програмної послуги), за результатами якої 

складено Акт № 67/(ІІ)/П/Дп./С/09-16 від 29.06.2016. 

У ході перевірки за результатами моніторингу від 15.06.2016 було 

зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини дев’ятої статті 39 (Провайдер зобов'язаний забезпечити усім 

абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та 

включити такі програми до всіх пакетів програм), оскільки універсальна 

програмна послуга ретранслюється не в повному обсязі:  

за ліц. – 35 програм, факт. – 33, не ретранслюється передбачена ліцензією 

НТКУ, а також у зв’язку з відсутністю мовлення не ретранслюється  

ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» (МХ-5); 

2) частини п’ятої статті 42 (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 програм 

для ретрансляції: загальна кількість програм за ліц. – 85 (вітч. – 60), факт. – 85 

(вітч. – 67); 

не ретранслюються 10 програм, передбачених ліцензією: НТА; Спорт 1; 

Чорноморська ТРК; EUROSPORT; Animal Planet; Discovery Channel; Discovery 

World; Discovery Travel & Living; Discovery Science; Multimania TV; 

ретранслюються 27 програм, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: Перший діловий; Уніан ТБ; Глас; Сонце; Епоха; 

Бігуді; ФУТБОЛ2; М-2; Q-TV; RTі; 24 новини; Music Box; Телевсесвіт; Правда 

тут; Milady television; Dobro tv; Мир сериала; Трофей; Дождь; Зоопарк; 

Карусель; Еврокино; VIASAT NATURE; TV 1000 ACTION; TV 1000 COMEDY; 

Fastnfunbox HD; FIGHTBOX HD; Bollywood HD. 

Розглянувши Акт № 67/(ІІ)/П/Дп./С/09-16 від 29.06.2016 планової 

перевірки ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., 

керуючись частиною дев’ятою статті 39, 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. Визнати порушення ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ 

Дніпропетровської обл., частини дев’ятої статті 39 та частини п’ятої  

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ Дніпропетровської обл., 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ 

Дніпропетровської 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. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПП «Супутник – ТБ»,  

м. Першотравенськ Дніпропетровської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ПП «Супутник – ТБ», м. Першотравенськ 

Дніпропетровської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. 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 

 


