
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1794 

 

18.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про результати планової перевірки 

ТОВ ТРК «Вільне слово з України», м. Львів 

(НР № 0056-п від 11.01.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/236 від 13.05.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ ТРК «Вільне слово з України»,  

м. Львів (провайдер програмної послуги), за результатами якої складено Акт  

№ 78 (I)/Лв./П/16-07 від 09.06.2016.  

 У ході перевірки на підставі результатів моніторингу від 03.06.2016 було 

зафіксовано порушення ТОВ ТРК «Вільне слово з України», м. Львів, вимог 

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 добору 

програм для ретрансляції: 

ретранслюються 26 програм, не передбачених загальною концепцією 

програм для ретрансляції: НТКУ-Рівненська ОДТРК, Сфера-ТБ, Бігуді, Дача, 

Рівне-1, 112 Україна, Індиго, ЕСПРЕСО, Сонце, Планета, Перший діловий, 

Футбол 1, Футбол 2, Глас, Zoom, Беларусь-24, Перший автомобільний, Малятко 

ТВ, НЛО ТВ, Інтер +, Піксель ТВ, Zik, QTV, Новини 24, Плюс Плюс, 2+2;  

не ретранслюються 9 програм, передбачених ліцензією: Культура, Ru 

Music, КРТ, ТРК «Київ», UA, BBC World,  СNL, «National Geographic Channel 

(NGC)» та і зв’язку із відсутністю мовлення ТВі. 

Розглянувши Акт № 78 (I)/Лв./П/16-07 від 09.06.2016 планової перевірки 

ТОВ ТРК «Вільне слово з України», м. Львів, керуючись 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, частиною п’ятою статті 42 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 ТОВ ТРК «Вільне слово з 

України», м. Львів, НР № 0056-п від 11.01.2007, вимог частини п’ятої  

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТРК «Вільне слово з України», м. Львів, 

протягом одного місяця з дня прийняття цього рішення 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. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ ТРК «Вільне слово з України», м. Львів. 

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. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


