
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2323 

 

08.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 37 
 

Про результати планової перевірки  

ПП «ТРК «СВЕВА-ТВ», смт Ширяєве  

Ширяївського р-ну Одеської обл. 

(НР № 0211-п від 07.05.2007) 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/442 від 09.09.2016 

було здійснено планову перевірку ПП «Телерадіокомпанія «СВЕВА-ТВ»,  

смт Ширяєве Ширяївського р-ну Одеської обл. (провайдер програмної 

послуги), за результатами якої складено Акт № 20(IV)/Од./ПC/50/2016 від 

04.10.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 04.10.2016 було зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

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 програми 

універсальної програмної послуги ретранслюються не у повному обсязі:  

за ліц. – 33, факт. – 17, не ретранслюються 16 програм: НТКУ, ТОВ «ТРК «Кіно 

ТВ» (МХ-1), ТОВ «Музичне телебачення» (МХ-2), ТОВ «ТРК «Україна» 

(Індиго ТВ) (МХ-2), ТОВ «Телеканал «К2» (МХ-2), ТОВ «ТРК «Музика ТВ» 

(МХ-3), ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), ТОВ «ТРК «Україна» (НЛО-ТБ») (МХ-3), 

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

«Погода ТБ» (МХ-3), ТОВ «КОРОНА САНРАЙС» (МХ-5), ТОВ «АСПЕРА 

2011» (МХ-5), Одеська ОДТРК (МХ-5), ТОВ «Телерадіокомпанія Одеської 

національної юридичної академії «АКАДЕМІЯ», Інформаційне агентство 

«Репортер» АТЗТ (МХ-5); 

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 10 програм, не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: 112УКРАЇНА, Футбол 1, Футбол 2, Бігуді, Ентер-

фільм, Уніан, ТРК Київ, Viasat Nature, TV 1000 Comedy, TV 1000 Action; 

не ретранслюються 13 програм, передбачені ліцензією: ОК, EUMUSIC, 

Футбол, Гумор ТБ, 24, ТОВ «Гамма консалтинг», Music Box, Глас, Наше 

любимое кино, CNL TV, RTVi, Детский мир, Беларусь 24. 



 

Розглянувши Акт № 20(IV)/Од./ПC/50/2016 від 04.10.2016 планової 

перевірки ПП «Телерадіокомпанія «СВЕВА-ТВ», смт Ширяєве Ширяївського 

р-ну Одеської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною дев’ятою статті 39, частиною п’ятою статті 42, 

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 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 порушення ПП «Телерадіокомпанія «СВЕВА-

ТВ», смт Ширяєве Ширяївського р-ну Одеської обл., НР № 0211-п від 

07.05.2007, частини дев’ятої статті 39, частини п’ятої статті 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ПП «Телерадіокомпанія «СВЕВА-ТВ»,  

смт Ширяєве Ширяївського р-ну Одеської обл., протягом 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 ПП «Телерадіокомпанія «СВЕВА-ТВ», смт Ширяєве 

Ширяївського р-ну Одеської обл. 

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 

 

 


