
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 889 

 

11.07.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «АРХАТ’», м. Маріуполь Донецької обл.  

(НР № 1393-п від 17.03.2014) 
 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «АРХАТ’», м. Маріуполь 

Донецької обл. (НР № 1393-п від 17.03.2014, аналогова та цифрова технології 

розповсюдження програм), надає у складі програмної послуги, здійсненого 

01.06.2018, зафіксовано ознаки порушення вимог 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 (із змінами) (Провайдер програмної 

послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії), оскільки змінено передбачену 

ліцензією технологію розповсюдження програм: за ліцензією – аналогове та 

цифрове ТБ, фактично – цифрове та ІРТV. 

Моніторингом від 01.06.2018 зафіксовано також ознаки порушення 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 

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 07.06.2017 № 946 (додаток 15), надається не в повному обсязі: 

- відсутні програми універсальної програмної послуги в аналоговій технології 

розповсюдження програм (відповідно до рішення Національної ради від 07.06.2017 

№ 946 (додаток 15) 9 програм є обов`язковими для включення до складу 

універсальної програмної послуги в м. Маріуполі з використанням аналогової 

технології розповсюдження програм); 

- відсутні 9 програм у цифровій технології розповсюдження програм (ТОВ 

«ТРК «ТВ-7», ТОВ «ТРО «Маріупольське телебачення», ТОВ 
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«Телерадіокомунікаційна компанія «СИГМА», ПАТ «НСТУ» («UA:ПЕРШИЙ»), 

ТОВ «ТРК «Україна» («Донбас»), ПАТ «НСТУ» («UA:КУЛЬТУРА»), ПАТ 

«НСТУ» («Перший канал Українського радіо»), ПАТ «НСТУ» (Другий канал - 

«Промінь»), ПАТ «НСТУ» (Третій канал – «Радіо «Культура»)). 

Слід зазначити, що 9 телевізійних програм універсальної програмної послуги 

ліцензіат надає у непередбаченій ліцензією технології розповсюдження програм – 

IPTV; 

2) частини другої статті 42 (Суб’єкт господарювання, який перебуває під 

юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і 

отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під 

юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати 

ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам 

законодавства України, Європейської  конвенції про транскордонне телебачення та 

у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення), оскільки в 

мережі ретранслюються: 

- 23 іноземні програми, що не входять до Переліку іноземних програм, зміст 

яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України: 9 програм у цифровій та IPTV-технології розповсюдження 

програм («Хорошее кино», «ВТВ», «Киномикс», «Most Video HD», «ANI», 

«Русский детектив», «Успех», «TB 3», «В гостях у сказки») та 14 програм за IPTV-

технологією («Gulli Girl», «КИНОХИТ», «2x2», «НАШЕ НОВОЕ КИНО», «а1», 

«РОДНОЕ КИНО», «КИНОПРЕМЬЕРА HD», «Da Vinci kids», «DISNEY КАНАЛ», 

«ДОМАШНИЙ», «Paramount Channel», «ТЕАТР», «Europa Plus TV», «Amedia 

Premium»); 

- 1 іноземна програма (ретранслюється в цифровій та IPTV-технології 

розповсюдження програм), щодо якої Національною радою прийнято рішення, що 

зміст не відповідає вимогам законодавства України і яка не входить до Переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України: «Мир сериала»; 

3) 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 (принципи, 

підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам):  

- ретранслюються не передбачені ліцензією 43 програми в цифровій технології 

розповсюдження: («Хорошее кино», «TiJi», «Bloomberg», «ВТВ», «Fast&fun Box 

HD», «Киномикс», «Most Video HD», «ANI», «бігуді», «MTV Hits», «ID Xstra», 

«Мир сериала», «360 Tunebox», «FOX», «Cartoon Network», «DTX», «Nat Geo Wild», 

«Vip Comedy», «Zоопарк», «Трофей HD», «Mezzo live HD», «Epoque», «National 

Geographic», «Milady», «Nickelodeon Jr», «Boomerang», «Zee TV», «Fox Life», 
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«BOLT», «Трофей», «Ex Extreme sports», «FashionBox HD», «BOLT HD», «Фауна», 

«24 новини», «Русский детектив», «Успех», «Nuart TV», «Discovery HD», «TB 3», 

«Fashion Television», «News Network», «В гостях у сказки»); 

- ретранслюються в непередбаченій ліцензією технології ІPTV – 83 програми 

(«34», «Travel channel HD», «VIP Megahit», «UATV», «Gulli Girl», «STAR cinema», 

«Hromadske.ua», «Jim Jam», «World Fashion Channel», «UA: КУЛЬТУРА», «UA: 

КРИМ»,   «КИНОХИТ», «National Geographic Channel HD», «CBS Reality», «2x2», 

«ТЕРРА», «ІНТЕР+», «НАШЕ НОВОЕ КИНО», «а1», «БЕЛСАТ» («Белсат ТБ»), 

«ТЕЛЕКАНАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ», «РОДНОЕ КИНО», «Mezzo», «FIGHTBOX 

HD», «Тhe History Channel», «Discovery Channel», «УНІАН», «MTV Rocks», «МСМ 

ТОР», «FILMUADRAMA», «RTVD», «Sony Turbo», «FilmBox Arthouse», «VIP 

Premiere», «КИНОПРЕМЬЕРА HD», «Sony Sci-Fi», «Nickelodeon HD», «DOCUBOX 

HD», «Paramount Comedy», «Nautical channel», «Animal planet», «TLC», «Playboy 

TV», «Outdoor channel», «Da Vinci kids», «АМС», «Discovery Science», «ПЕРШИЙ 

ЗАХІДНИЙ», «France 24», «ГОРИЗОНТ-TV», «Viasat Sport East», «Disney канал», 

«Travel Channel», «Домашний», «Paramount Channel», «STAR FAMILY», «Fine 

Living Network», «НАУКА», «Настоящее время», «Bollywood HD», «ТЕАТР», «VH 

1 European», «Sony Channel», «ТЕЛЕВСЕСВІТ», «Food Network», «ETHNO 

CHANNEL HD», «MTV Live HD», «VH 1 Сlassic», «MTV Dance», «MGM Channel 

HD», «Viasat Nature HD/ Viasat History HD», «Europa Plus TV», «ПРАВДАТУТ», 

«ДАЧА», «НАШЕ MUSIC HD», «Filmbox», «1+1international», «ДАЧА HD», 

«English club TV», «KVARTAL TV», «ЧП.info», «Amedia Premium»); 

- не ретранслюються 6 програм у цифровій технології розповсюдження 

програм, передбачені ліцензією: (ТОВ «ТРК «Глас», «КРТ», «ЕКО-TV», «LaLe», 

«Телеклуб», «CNL TV»); 

- не ретранслюються програми в аналоговій технології розповсюдження 

програм; 

4) частини першої статті 62 (При створенні, підготовці та розповсюдженні 

телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги 

зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної 

моралі), оскільки 01.06.2018 у проміжок часу: з 16.00 до 17:30 – ретранслювалися 2 

програми еротичного наповнення «NuArt TV» та «Playboy TV», що є ознакою 

порушення вимог частин третьої та четвертої статті 13 Закону України «Про захист 

суспільної моралі» (Розповсюдження теле-, радіо-, аудіо- і відеопродукції 

сексуального чи еротичного характеру спеціалізованим засобом масової інформації 

можливе лише за умови спеціальної обробки сигналу. Організація, яка транслює 

відповідні програми, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким 

чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодування. 

Трансляція теле-, відео- і радіопрограм, що містять елементи еротики, допускається 

з 24 годин до 4 годин, якщо інше скорочення часу трансляції не передбачено 

органами місцевого самоврядування) та рішень Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 30.12.2015 № 2320, від 12.05.2016 № 676 в частині 
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встановлення часу ретрансляції іноземних програм «NuArt TV» та «Playboy TV» з 

24 години до 4 години. 

Розглянувши результати моніторингу програм програмної послуги ТОВ 

«АРХАТ’», м. Маріуполь Донецької обл., від 01.06.2018, керуючись абзацом третім 

пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у 

редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

 

вирішила: 
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРХАТ’», м. Маріуполь Донецької обл. 

(НР № 1393-п від 17.03.2014), 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, області, всієї України), на 

території якого провадить діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням 

виду технології, що  використовується для провадження такої діяльності […]); 

- частини другої статті 42 (Суб’єкт господарювання, який перебуває під 

юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і 

отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під 

юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право здійснювати 

ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх змісту вимогам 

законодавства України, Європейської конвенції про транскордонне телебачення та 

у разі їх включення до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення); 

- 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); 

- частини першої статті 62 (При створенні, підготовці та розповсюдженні 

телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги 

зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної 

моралі); 
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а також вимог 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 (із змінами) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати 

умови ліцензії. Національна рада контролює виконання провайдерами програмної 

послуги умов ліцензії, а в разі її порушення застосовує санкції відповідно до вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на проведення 

позапланової виїзної 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 

 

 


