
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1684 

 

14.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 
Про стан виконання ТОВ «ТРК «Альтернатива ТВ»,  

смт Свеса Ямпільського р-ну Сумської обл., 

пункту 3 рішення Національної ради від 16.06.2017 № 995 

(НР № 0423-п від 05.12.2007) 

 

Розглянувши Акт від 12.05.2017 щодо неможливості здійснення планової 

перевірки діяльності ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса 

Ямпільського району Сумської обл. (НР № 0423-п від 05.12.2007), Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

16.06.2017 ухвалила рішення № 995, яким визнала порушення пункту 4.2 

Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (зі змінами), у зв’язку з не наданою 

ліцензіатом можливістю уповноваженому працівнику Національної ради 

здійснити планову перевірку та застосувала санкцію «оголошення 

попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 16.06.2017 № 995 ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району 

Сумської обл., було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «Телерадіокомпанія 

«Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району Сумської обл. (НР № 0423-

п від 05.12.2007), надає у складі програмної послуги, здійсненого 10.08.2017, 

зафіксовано ознаки порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням 

Національної ради від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 02.03.2012 за № 351/20664 (зі змінами) (Провайдер програмної 

послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії), та вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1) частини дев`ятої статті 39 (Провайдер зобов’язаний забезпечити усім 

абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги. 

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не 

зобов’язаний укладати договори з відповідними телерадіоорганізаціями. Перелік 

програм універсальної програмної послуги затверджується Національною радою 
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для населеного пункту (села, селища, міста, району, області, всієї України), на 

території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з 

урахуванням виду технології, що  використовується для провадження такої 

діяльності […]), оскільки  універсальна програмна послуга, затверджена 

рішенням Національної ради від 01.06.2017 № 842 (додаток 12), ретранслюється 

не в повному обсязі - відсутні 2 програми: ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» («ТС»), ПАТ «Національна суспільна 

телерадіокомпанія України» (стилізована літера «К»); 

2) частини п’ятої статті 42 (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 порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції, а саме:  

- не ретранслюються 8 програм, передбачені ліцензією: ТОВ «Телеодин» 

(МХ-2, логотип: «М 1»), ТОВ «ТРК «УКРАЇНА» (МХ-2, логотип: «НЛО-ТБ»), 

ТОВ «АСПЕРА 2011» (МХ-5, логотип: «Ескулап-ТV»), «КРТ», «NEWS ONE», 

«ПРАВО TV», «RTVi», «Зоопарк»; 

- ретранслюються 10 програм, не передбачені ліцензією: «бігуді», 

«СОНЦЕ», «ТРОФЕЙ», «ДАЧА», «Zee TV», «ЕКО-TV», «Пульсар TV», «М2», 

«PRO ВСЕ», «BOLT». 

Таким чином, результати моніторингу свідчать про не усунення порушень 

законодавства та невиконання пункту 3 рішення Національної ради від 

16.06.2017 № 995. 

Розглянувши результати моніторингу від 10.08.2017, керуючись частиною 

першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», абзацами третім та четвертим пункту 2.3 Інструкції про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса 

Ямпільського району Сумської обл. (НР № 0423-п від 05.12.2007), з метою 

перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини дев`ятої статті 39 (Провайдер зобов’язаний забезпечити усім 

абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги. 

Для розповсюдження програм універсальної програмної послуги провайдер не 

зобов’язаний укладати договори з  відповідними телерадіоорганізаціями. 

Перелік програм універсальної програмної послуги затверджується 

Національною радою для населеного пункту (села, селища, міста, району, 
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області, всієї України), на території якого провадить діяльність провайдер 

програмної послуги, з урахуванням виду технології, що  використовується для 

провадження такої діяльності […]); 

- частини п’ятої статті 42 (Провайдери програмної послуги здійснюють 

ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах 

відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у 

складі програмної послуги); 

пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 28.12.2011 

№ 2979, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.03.2012 за  

№ 351/20664 (зі змінами) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії);  

а також виконання пункту 3 рішення Національної ради від 16.06.2017  

№ 995. 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення  на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


