
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1926 

 

31.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 
 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ВАТ ТРК «Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл.  

(НР № 0387-п від 02.10.2007) 
 

 

04.08.2016 секретаріатом представника Національної ради у 

Кіровоградській області здійснено моніторинг діяльності ВАТ ТРК «Веселка», 

м. Світловодськ Кіровоградської обл., відповідно до умов ліцензії  

НР № 0387-п від 02.10.2007.  

За результатами моніторингу зафіксовано ознаки порушення 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) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), та вимог 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, а саме: 

- збільшено ресурс багатоканальної мережі (за ліц. – 24 канали, факт. – 59) 

та загальну кількість програм програмної послуги (за ліц. – 25, факт. – 60); 

- не ретранслюється програма «Discovery Channel», передбачена загальною 

концепцією добору програм для ретрансляції; 

- ретранслюються 37 програм, не передбачені ліцензією («ТЕТ», «Трофей», 

«2+2», «Київ TV», «ПлюсПлюс» «Travel Channel», «ЧП-Інформ», «Правда тут», 

«Охота и рыбалка», «Еко TV», «К2», «М2», «Бігуді», «Qtv», «Дача», «НЛО 

ТВ», «Індіго», «Піксель», «Zoom», «Уніан», «Сонце», «ПРО ВСЕ», «Планета», 

«112 Україна», «O-TV», «3S.tv», «КРТ», «MUSIC BOX», «Інтер +», «Малятко 

TV», «Наука», «Епоха», «Надія», «Хsport», «TERRA», «Телевсесвіт», «BOLT»). 

Розглянувши результати моніторингу ВАТ ТРК «Веселка»,  

м. Світловодськ Кіровоградської обл., від 04.08.2016, керуючись абзацом третім 

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 Відкритого акціонерного 

товариства Телерадіокомпанії «Веселка», м. Світловодськ Кіровоградської обл. 

(НР № 0387-п від 02.10.2007), з метою перевірки дотримання вимог 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), а також 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) (Провайдер програмної послуги 

зобов’язаний виконувати умови ліцензії). 

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 

 


