
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2477 

 

24.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 40 
 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ»,  

смт Слобожанське (Комсомольське) Зміївського р-ну Харківської обл. 

(НР № 1454-п від 15.09.2014) 

 

За результатами моніторингу діяльності ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське (Комсомольське) Зміївського 

р-ну Харківської обл., від 21.10.2016, здійсненого секретаріатом представника 

Національної ради у Харківській області відповідно до ліцензії НР № 1454-п від 

15.09.2014, зафіксовано ознаки порушення 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 

8 програм універсальної програмної послуги: НТКУ (МХ-1), ТОВ «ТРК 

«Україна» («Індиго tv», МХ-2), ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), ТОВ «ТРК «Нові 

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

(МХ-5), ПрАТ «РТК «Тоніс-Центр» (МХ-5), ТОВ «АСПЕРА 2011» (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: 

- ретранслюються 15 програм, не передбачені ліцензією: «ГЛАС», 

«Дождь», «NewsNetwork», «УНІАН», «Донбас», «Соціальна країна», «Mi lady 

TV», «Сонце», «ФУТБОЛ 1», «ПЛЮСПЛЮС», «CNL», «М 2», «ГОРИЗОНТ-

TV», «Да Vinci learning», «NEWS ONE»; 

- не ретранслюються 12 програм, передбачені ліцензією: НТКУ (МХ-1), 

ТОВ «ТРК «Україна» («Індиго tv», МХ-2), ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (МХ-3), ТОВ 

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

«Телеканал «Тоніс» (МХ-5), ПрАТ «РТК «Тоніс-Центр» (МХ-5), ТОВ 

«АСПЕРА 2011» (МХ-5), «MUSIC BOX», «A ONE», «Discovery Science», «Ex 

Extreme Sports Channel»; 

що є також ознакою 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 (зі змінами) 

(Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії). 

Керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», 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 ТЕЛЕКОМПАНІЇ 

«МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське 

(Комсомольське) Зміївського р-ну Харківської обл. (НР № 1454-п від 

15.09.2014), з метою перевірки дотримання вимог 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); 

- 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); 

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 (зі 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 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


