
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1605 

 

26.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 
 

Про результати позапланової перевірки 

ФОП Кролевця М.В., м. Новогродівка Донецької обл.  

(НР № 1035-п від 27.01.2012) 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/340 від 10.07.2015 

було здійснено позапланову перевірку ФОП Кролевця М.В., м. Новогродівка 

Донецької обл., НР № 1035-п від 27.01.2012 (провайдер програмної послуги), у 

результаті чого складено Акт № 1ПП/(ІІІ)/ДО/ПС/15 від 30.07.2015. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення:  

- Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

 ч. 9 ст. 39, оскільки універсальна програмна послуга ретранслюється не 

в повному складі: за ліц. – 14 програм, факт. – 11 (не ретранслюється  

3 програми: ТОВ «ТРК «ЕРА», «КП ТРК «Інформ-центр»,  

«ТОВ «Телебачення «КАПРІ»); 

 ч. 5 ст. 42, оскільки порушено загальну концепцію програм для 

ретрансляції:  

 ретранслюються 25 програм, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: «Беларусь 24», «Індиго TV», «ПІКСЕЛЬ TV», «Наука 

2.0», «EUROSPORT», «Discovery Channel», «Animal Planet»,  

«CNL TV», «ТРОФЕЙ», «Ескулап - TV», «НЛО. TV», «BUSINESS»,  

«Ентер-фільм», «ЕВРОКИНО», «Охотник и рыболов», «РЕТРО», «Боец»,  

«112 УКРАЇНА», «Моя планета», «ЕСПРЕСО TV», «ДОНБАС», «Бігуді», 

«Euronews», «Discovery Science», «САРАФАН»; 

 не ретранслюється 15 програм, які передбачені ліцензією: «UBR», 

«Гумор ТБ», «ТВі», «М2», «RuMusic», «ТОВ «Світ ТВ», «ФУТБОЛ»,  

«STAR TV», «СІТІ», «ЕКО - TV», «Телеканал «Ностальгия», «Феникс+кино», 

«Multimania TV», «Зоопарк», «Меню-ТВ» (ліцензію анульовано); 

 ч. 2 ст. 42, оскільки ретранслюються 4 іноземні програми, що  

не входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України: «Муз-ТВ», 

«ТВ-3», «Кинохит», «Премьера»; 

- п. 2.3. Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, оскільки ліцензіат не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної 

особи та головної станції.  

 



  

Розглянувши Акт № 1ПП/(ІІІ)/ДО/ПС/15 від 30.07.2015 позапланової 

перевірки ФОП Кролевця М.В., м. Новогродівка Донецької обл., НР № 1035-п 

від 27.01.2012, керуючись статтею 42, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 

6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ФОП Кролевцем М.В., м. Новогродівка Донецької 

обл., НР № 1035-п від 27.01.2012: 

- Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

 ч. 9 ст. 39, оскільки універсальна програмна послуга ретранслюється не 

в повному складі: за ліц. – 14 програм, факт. – 11 (не ретранслюється  

3 програми: ТОВ «ТРК «ЕРА», «КП ТРК «Інформ-центр»,  

«ТОВ «Телебачення «КАПРІ»); 

 ч. 5 ст. 42, оскільки порушено загальну концепцію програм для 

ретрансляції:  

 ретранслюються 25 програм, що не передбачені загальною концепцією 

програм для ретрансляції: «Беларусь 24», «Індиго TV», «ПІКСЕЛЬ TV», «Наука 

2.0», «EUROSPORT», «Discovery Channel», «Animal Planet»,  

«CNL TV», «ТРОФЕЙ», «Ескулап - TV», «НЛО. TV», «BUSINESS»,  

«Ентер-фільм», «ЕВРОКИНО», «Охотник и рыболов», «РЕТРО», «Боец»,  

«112 УКРАЇНА», «Моя планета», «ЕСПРЕСО TV», «ДОНБАС», «Бігуді», 

«Euronews», «Discovery Science», «САРАФАН»; 

 не ретранслюється 15 програм, які передбачені ліцензією: «UBR», 

«Гумор ТБ», «ТВі», «М2», «RuMusic», «ТОВ «Світ ТВ», «ФУТБОЛ»,  

«STAR TV», «СІТІ», «ЕКО - TV», «Телеканал «Ностальгия», «Феникс+кино», 

«Multimania TV», «Зоопарк», «Меню-ТВ» (ліцензію анульовано); 

 ч. 2 ст. 42, оскільки ретранслюються 4 іноземні програми, що  

не входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України:  

«Муз-ТВ», «ТВ-3», «Кинохит», «Премьера»; 

- п. 2.3. Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, оскільки ліцензіат не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної 

особи та головної станції.  

2. ФОП Кролевцю М.В., м. Новогродівка Донецької обл., НР № 1035-п від 

27.01.2012, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ФОП Кролевця М.В., м. Новогродівка Донецької 

обл., протягом місяця 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. 



  

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ФОП Кролевцю М.В.,  

м. Новогродівка Донецької обл. 

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

ліцензійної справи ФОП Кролевця М.В., м. Новогродівка Донецької обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради  С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


