
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 159 
 
16.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 
 
Про результати позапланової перевірки  
ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ  
«ДІАЛОГ», смт Слобожанське (смт Комсомольське) 
Зміївського району Харківської обл. 
(НР № 1454-п від 15.09.2014) 

 
За результатами моніторингу діяльності ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське (смт 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»: частини дев’ятої статті 39 та 
частини п’ятої статті 42, 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) (далі – Положення). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 24.11.2016 рішенням № 2477 
було призначено позапланову перевірку ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське (смт Комсомольське) 
Зміївського району Харківської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/557 від 30.11.2016 
було здійснено позапланову перевірку ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське (смт Комсомольське) 
Зміївського району Харківської обл. (провайдер програмної послуги), за 
результатами якої складено Акт № ПП/Хр./ПС/13/20.12.2016 від 20.12.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 21.10.2016 зафіксовано 
порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення (Провайдер програмної послуги 
зобов’язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада контролює виконання 
провайдерами програмної послуги умов ліцензії, а в разі її порушення застосовує 
санкції відповідно до вимог Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення»), оскільки порушено загальну концепцію добору програм для 
ретрансляції, що є недотриманням 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) Закону України  
«Про телебачення і радіомовлення», а саме: 
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ретранслюються 15 програм, не передбачені загальною концепцією програм 
для ретрансляції: Глас, Дождь, NewsNetwork, УНІАН, Соціальна країна, MiLady 
TV, Сонце, CNL, Футбол 1, NewsOne, Донбас, ПлюсПлюс, М2, Горизонт, Da 
Vinci learning; 

не ретранслюються 4 програми, передбачені загальною концепцією програм 
для ретрансляції: MUSIC BOX, A One Ukraine, Discovery Science,  
Ex Extreme Sports Channel. 

Розглянувши Акт № ПП/Хр./ПС/13/20.12.2016 від 20.12.2016 позапланової 
перевірки ТК «МЕРЕЖА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ»,  
смт Слобожанське (смт Комсомольське) Зміївського району Харківської обл., 
керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення, частиною п’ятою статті 42,  
частиною першою статті 70, частинами першою, третьою, п’ятою, шостою  
статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 
частинами першою, 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. Перенести розгляд питання на наступні засідання у зв’язку з відсутністю 
на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТК «МЕРЕЖА 
КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ДІАЛОГ», смт Слобожанське  
(смт Комсомольське) Зміївського р-ну Харківської обл. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 
управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 
ради С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 

 


