
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1880 

 

 

25.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 
Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТВКОМ»,  

м. Маріуполь Донецької обл. 

(НР № 1253-п від 02.07.2013) 

 

 

За результатами моніторингу ТОВ «ТВКОМ»,  

м. Маріуполь Донецької обл., відповідно до ліцензії НР № 1253-п від 02.07.2013 

з використанням аналогової та цифрової технологій програм, здійсненого 

11.05.2016, зафіксовано ознаки порушення вимог частини дев’ятої статті 39, 

частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 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 (із змінами), (далі – Положення) (Провайдер програмної послуги 

зобов’язаний виконувати умови ліцензії). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 09.06.2016  

рішенням № 1244 було призначено позапланову перевірку  

ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл. (ліцензія НР № 1253-п від 

02.07.2013). 

На виконання наказу голови Національної ради 

 № 5б/294 від 16.06.2016  було здійснено позапланову перевірку  

ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл., у результаті чого складено  

АКТ № 5ПП/(ІІ)/ДО/ПС/16 від 23.06.2016. 

У ході перевірки на  підставі моніторингу, здійсненого 11.05.2016 з 

використанням аналогової технології програм, зафіксовано порушення пункту 

2.3 розділу ІІ Положення та вимог 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 не ретранслюються 

7 програм універсальної програмної послуги: ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), ТОВ 

«ТРК «Нові комунікації» (МХ-3), ТОВ «ТРК «Погода ТБ» (МХ-3), ТОВ 

«АСПЕРА 2011» (МХ-5) та у зв’язку з відсутністю мовлення телеканалів «ТОВ 

«Банківське телебачення» (МХ-5), ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» (МХ-5), ТОВ 

«Скіф-2» (МХ-5) у м. Красноармійську; 
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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 добору 

програм для ретрансляції, а саме:  

- не ретранслюються 8 програм, передбачених загальною концепцією 

добору програм для ретрансляції: «Гумор ТБ», «Бабай ТБ», «Наше любимое 

кино», «MUSIC BOX», «M2», «UBR», «O-TV», «QTV»; 

- ретранслюються 17 програм, не передбачених ліцензією: «Перший 

автомобільний», «112 УКРАЇНА», «бігуді», «КРТ», «ПЛЮСПЛЮС», 

«КУЛЬТУРА», «Сонце», «CBS Drama», «Discovery Channel», «Euronews»,  

«Ex Extreme Sports Channel», «Sony Sci-Fi», «Animal Planet», «National 

Gеographic Channel (NGC)», «TV XXI», «EUROSPORT 1», «Беларусь 24».  

За результатами моніторингу, здійсненого 11.05.2016 з використанням 

цифрової технології програм, зафіксовано ознаки порушення пункту 2.3 розділу 

ІІ Положення та вимог 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 не ретранслюються 

9 програм універсальної програмної послуги:  

ТОВ «Телебачення «КАПРІ» (50 ТВК), ПрАТ «ТК «ТЕТ» (МХ-2),  

ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), «ТОВ «Нові комунікації» (МХ-3),  

ТОВ «АСПЕРА 2011»  (МХ-5), Донецька філія НТКУ (МХ-5),  

ТОВ «Телевізійна компанія «Орбіта» (МХ-5) та у зв’язку з відсутністю 

мовлення телеканалів ТОВ «Банківське телебачення» (МХ-5), ТОВ «Скіф-2»  

(МХ-5, мовлення відсутнє у м. Красноармійську); 

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 добору 

програм для ретрансляції, а саме:  

- не ретранслюються 3 програми, передбачені загальною концепцією добору 

програм для ретрансляції: «Гумор ТБ», «Бабай ТБ», «Наш футбол»; 

- ретранслюються 66 програм, не передбачених загальною концепцією 

добору програм для ретрансляції: «112 УКРАЇНА», «CК (Соціальна країна)», 

«3s.tv», «бігуді», «ФУТБОЛ 1 HD», «ФУТБОЛ 2 HD», «Перший 

автомобільний»,  «ЦК», «КРТ», «Максі-ТВ», «УНІАН», «КУЛЬТУРА», 

«Малятко-TV», «ПЛЮСПЛЮС», «ЧП.info», «Epoque», «Σ СІГМА», «Сонце», 

«Спорт 1», «Спорт 2», «ТРОФЕЙ», «HD FASHION», «SHOPPING TV», 

«Discovery Channel», «TV 1000 Megahit», «АМС», «Animal Planet»,  

«Sony Sci-Fi», «CBS Drama», «DTX», «Euronews», «EUROSPORT 1 HD», 

«EUROSPORT 2», «EUROSPORT 2 HD», «Ex Extreme Sports Channel», «Fine 

Living Network (FLN)», «FOX», «Fox Life», «ID Extra», «Мир сериала»,  

«MTV Dance», «Nat Geo Wild», «Nat Geo Wild HD», «National Geographic 

Channel (NGC)», «NEWS NETWORK», «RTI», «Discovery Science»,  
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«Sony Entertainment Television (SET)», «Sony Turbo», «Mi lady television»,  

«ТРОФЕЙ HD», «TLC», «TV 1000 Соmedy HD», «TV 1000 Premium HD»,  

«TV XXI», «Viasat Nature HD», «Viasat History HD», «Viasat Sport HD»,  

«Zее TV», «Зоопарк», «Беларусь 24», «ДАЧА», «Дождь», «Еврокино», «Disney 

channel», «Охотник и рыболов HD». 

Крім того, зафіксовано порушення пункту 2.10 розділу ІІ Положення 

(Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є 

зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та 

додатку до неї, або заява ліцензіата), оскільки  до Національної ради не подано 

заяву про переоформлення у зв'язку зі зміною директора та відомостей про 

власника, що відбулися в липні 2015 року.  

Розглянувши Акт № 5ПП/(ІІ)/ДО/ПС/16 від 23.06.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктами 2.3 та 2.10 

розділу ІІ Положення, 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 ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл., 

частини дев’ятої статті 39, частини п’ятої статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» 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. 

2. ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл., НР № 1253-п  

від 02.07.2013, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької 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 ТОВ «ТВКОМ»,  

м. Маріуполь Донецької обл. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТВКОМ», м. Маріуполь Донецької обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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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 

 


