
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 798  

 

25.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

 

Про результати планової перевірки  

ПП «Приватна телекомпанія «ВІЗИТ»,  

м. Кременчук Полтавської обл. 

(НР № 0418-п від 19.11.2007) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/106 від 13.03.2017 

було здійснено планову перевірку ПП «Приватна телекомпанія «ВІЗИТ»,  

м. Кременчук Полтавської обл. (провайдер програмної послуги), за результатами 

якої складено Акт № 16 Кв(ІІ)/ПО/ПС/№6/25.04.2017 від 25.04.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 25.04.2017 зафіксовано 

порушення умов ліцензії в частині загальної концепції добору програм для 

ретрансляції: за ліц. – 98 (вітч. – 49), факт. – 99 (вітч. – 65). 

На заміну іноземних програм, ретрансляцію яких на виконання ухвал суду 

та рішень Національної ради провайдером програмної послуги було припинено, 

в мережі ретранслюються 40 програм, не передбачених загальною концепцією 

добору програм для ретрансляції: М2, 112 Україна, Плюс Плюс, Бігуді, Уніан, 

ZOOM, Надія, Наука, Трофей, Терра, Дача, Епоха, Espresso TV, НЛО ТВ, 

Boutique TV, Перший автомобільний, FILMUADRAMA, Телевсесвіт, XSPORT, 

Малятко, Правда тут, Milady Television, Euronews, Індиго, Viasat History, Viasat 

Nature, TV XXI, Тhe History Channel, Viasat Sport, Viasat Explorer, TV1000East, 

TV1000Action, TV1000 Русское кино, TV1000 Comedy, Ex Extreme Sports 

Channel, Наше любимое кино, Zee TV, Da Vinci learning, Беларусь 24, Deutsche 

Welle.  

Не ретранслюється 3 програми, передбачені загальною концепцією добору 

програм для ретрансляції: Київ, Boomerang, Nickelodeon. 

Розглянувши Акт № 16 Кв(ІІ)/ПО/ПС/№6/25.04.2017 від 25.04.2017 

планової перевірки ПП «Приватна телекомпанія «ВІЗИТ», м. Кременчук 

Полтавської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись 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 та третьою 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 «Приватна телекомпанія 

«ВІЗИТ», м. Кременчук Полтавської обл., умов ліцензії в частині загальної 

концепції добору програм для ретрансляції.  

2. Зобов’язати ліцензіата ПП «Приватна телекомпанія «ВІЗИТ»,  

м. Кременчук Полтавської обл., протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 

цього рішення Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ПП «Приватна телекомпанія «ВІЗИТ», м. Кременчук 

Полтавської 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 


