
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1560 

 

24.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

 

Про розгляд питання про порушення  

ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ  

(НР № 0645-п від 30.01.2009), вимог законодавства 

 

 

19.11.2014 на адресу Національної ради надійшов лист Головного 

управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області  

(вих. № 51/3/3-3540 від 18.11.2014) щодо порушення ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа» вимог чинного законодавства та, відповідно, вжиття 

заходів реагування. 

Головне управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській 

області виявило, що ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», 

використовуючи технологію IPTV, здійснює ретрансляцію російських програм, 

зміст яких не адаптовано до вимог Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення згідно з ч. 1 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Також, за результатами моніторингу програм ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа» від 05.12.2014 зафіксовано порушення вимог ч. 2, 5 

ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки збільшено 

ресурс багатоканальної мережі, зафіксовано порушення загальної концепції 

програм для ретрансляції та ретрансляцію 6 програм, зміст яких не адаптовано 

до вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення згідно з ч. 1 

ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

На підставі листа Головного управління Служби безпеки України у  

м. Києві та Київській області, з метою перевірки діяльності ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа» Національна рада рішенням від 04.12.2014 № 1357 

призначила позапланову перевірку ліцензіата. 

Однак перевірку провести не вдалося, оскільки за юридичною, фактичною 

адресою та місцезнаходженням головної станції представники  

ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа» були відсутні. 

Оскільки 18.12.2014 до Національної ради надійшло звернення (подання) 

Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області 

(вих. № 51/3/3-3724 від 18.12.2014) щодо порушення ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа» ліцензійних умов в частині ресурсу багатоканальної 

мережі та ретрансляції 6 програм, зміст яких не адаптовано до вимог 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення згідно з ч. 1 ст. 42 



Закону України «Про телебачення і радіомовлення», з вимогою вжити заходів 

відповідного реагування. 

Відповідно до ч. 6 ст. 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у разі виявлення порушення телерадіоорганізацією або 

провайдером програмної послуги вимог законодавства уповноважений орган 

вживає до порушника санкції або надсилає до Національної ради подання 

відповідно до вимог закону. 

Відповідно до ч. 4 ст. 71 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» відповідальність за порушення законодавства про телебачення 

і радіомовлення встановлюється на підставі документальних свідчень, актів 

перевірки телерадіоорганізацій, звернень визначених цим Законом органів 

державної влади. 

Відповідно до ч. 5 ст. 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» Національна рада приймає рішення про застосування  санкцій 

на підставі наданих документальних свідчень, актів перевірки чи подання 

визначених цим Законом органів державної влади.  

На підставі документальних свідчень, звернення (подання) Служби безпеки 

України, керуючись статтями 70, 71, 72, 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. За зверненням (поданням) Головного управління Служби безпеки 

України у м. Києві та Київській області № 51/3/3-3724 від 18.12.2014 щодо 

порушень вимог чинного законодавства ТОВ «Українська Мультисервісна 

Мережа», м. Київ, вжити заходів відповідного реагування. 

2. Визнати порушення ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа»,  

м. Київ, п. 2.3 «Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної 

послуги» в частині зобов'язання провайдера програмної послуги виконувати 

умови ліцензії та ч. 2, 5 ст. 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

3. ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ, оголосити 

попередження. 

4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа»,  

м. Київ, до 12.01.2015 привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства.  

5. Провести позапланову перевірку ТОВ «Українська Мультисервісна 

Мережа», м. Київ, на предмет дотримання п. 2.3 «Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги» в частині зобов'язання 

провайдера програмної послуги виконувати умови ліцензії та ч. 2, 5 ст. 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

6. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Українська 

Мультисервісна Мережа», м. Київ. 



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

ліцензійної справи ТОВ «Українська Мультисервісна Мережа», м. Київ. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 

 

 


