
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1234 
 

13.11.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 
 

Про розгляд питання про порушення  

ТОВ «ТРК «ЕТЕР», м. Київ,  

законодавства та умов ліцензії   

(НР № 0441-п від 29.01.2008, провайдер  

програмної послуги експериментальної  

цифрової багатоканальної телемережі  

у стандарті DVB-H з використанням 49 ТВК у м. Києві)  

 

На засіданні 09.10.2014 Національна рада розглянула матеріали 

позапланової перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, НР № 0441-

п від 29.01.2008, здійсненої 11.09.2014, в результаті чого рішенням № 1022 було 

призначено додаткову (позапланову) перевірку діяльності  

ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, НР № 0441-п від 29.01.2008, на 

предмет дотримання вимог чинного законодавства. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5/381 від 14.10.2014 

було здійснено додаткову (позапланову) перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія 

«ЕТЕР», м. Київ, НР № 0441-п від 29.01.2008, в результаті чого було складено 

Акт № 32 ППП(ІV) СА/14 від 23.10.2014. 

В ході перевірок було встановлено порушення: 

- ч. 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

ретрансляція телерадіопрограм та передач не здійснюється відповідно до 

переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у складі 

програмної послуги; 

- ч. 4 ст. 40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

протягом усієї діяльності ліцензіат не надавав інформацію про виконання 

концепції добору програм; 

- пункту 4 Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 28.12.2011 № 2979 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за  

№ 351/20664, оскільки ліцензіат не надав передбачену додатком 6 до ліцензії 

НР № 0441-п від 29.01.2008 інформацію щодо уточненої кількості 

домогосподарств на території розповсюдження програм, дозвіл на 

експлуатацію цифрової багатоканальної телемережі ліцензіатом отримано з 

порушенням термінів, оплату за користування радіочастотним ресурсом, 

передбачену пунктом 3 додатка 5 до ліцензії НР № 0441-п від 29.01.2008, 

розпочато з порушенням термінів. 

Розглянувши матеріали позапланової та додаткової (позапланової) 

перевірок ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, НР № 0441-п від 



29.01.2008, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», 

м. Київ, НР № 0441-п від 29.01.2008, ч. 4 ст. 40, ч. 5 ст. 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та пункту 4 Положення про порядок видачі 

ліцензії провайдера програмної послуги. 

2. Рекомендувати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ, 

вжити рішучих заходів для юридичного врегулювання ситуації щодо діяльності 

провайдера програмної послуги експериментальної цифрової багатоканальної 

телемережі у стандарті DVB-H з використанням 49 ТВК у м. Києві. 

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

ліцензійної справи ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕТЕР», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, контрольно-

аналітичне управління, управління ліцензування телерадіомовлення, 

управління правового забезпечення.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


