
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 202 

 

23.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
Про результати планової перевірки  

ПП «КТВ АІДА», с. Фонтанка 

Комінтернівського району Одеської обл. 

 (НР № 0336-п від 06.08.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/588 від 28.12.2016 

було здійснено планову перевірку ПП «КТВ АІДА», с. Фонтанка 

Комінтернівського району Одеської обл. (провайдер програмної послуги), за 

результатами якої складено Акт № 7(І)/Од./ПС/2/2017/ від 25.01.2017. 

Під час перевірки за результатами моніторингу від 25.01.2017 було 

зафіксовано порушення 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 не ретранслюється 51 програма, 

передбачена ліцензією: ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, ТОВ «ТРК 

«Україна», ПрАТ «ТК «ТЕТ», ТОВ «ТЕЛЕОДИН», ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», 

ЗАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», ТОВ «МКТ «ICTV», ТОВ «ТРО 

«МультіМедіаСервіс», ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ, ТОВ «Телестудія 

«Служба інформації», UA, Jetix, Nickelodeon, Наше любимое кино, Viasat 

Explore, Discovery Channel та National Geographic Channel (NGC) та інші 

вітчизняні програми, які припинили мовлення, а також іноземні програми, які 

не входять до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України. 

Розглянувши Акт № 7(І)/Од./ПС/2/2017/ від 25.01.2017 планової перевірки 

ПП «КТВ АІДА», с. Фонтанка Комінтернівського району Одеської обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

пунктом 2.3 розділу ІІ Положення, 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 «КТВ АІДА», с. Фонтанка 

Комінтернівського району Одеської обл., частини п’ятої статті 42 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ПП «КТВ АІДА», с. Фонтанка 

Комінтернівського району 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 «КТВ АІДА», с. Фонтанка Комінтернівського району 

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 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 


