
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1382  

 

06.09.2018                                                         м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ 

(НР № 00191-п від 06.08.2015) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

надійшла скарга гр. Самсонова В.Г. (вх. № 15а/325 від 23.04.2018) з наріканням 

на невідповідність публічного договору про надання послуг кабельного 

телебачення ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ (ліцензія НР № 00191-п від 

06.08.2015, територія надання програмної послуги – м. Харків), від 01.12.2017 

вимогам чинного законодавства, що є ознакою порушення вимог частини сьомої 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв'язку з цим на засіданні Національної ради 11.07.2018 рішенням № 899 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/200 від 25.07.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ»,  

м. Київ (провайдер програмної послуги), за результатами якої складено Акт  

№ 187 від 03.08.2018.  

У ході перевірки було зафіксовано порушення ТОВ «КОНТЕНТ 

ТРЕЙДІНГ», м. Київ, частини сьомої статті 39 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (Надання програмної послуги абоненту здійснюється на 

підставі угоди між абонентом і ліцензіатом, укладеної відповідно до чинного 

законодавства. Угода обов'язково визначає: тип наданого пакета програм (пакет 

універсальної програмної послуги, стандартний пакет або індивідуальний пакет 

на замовлення); перелік телерадіопрограм та передач, які провайдер 

зобов'язується надавати абоненту; абонентну плату за пакет і/або плату за 

надання окремих телерадіопрограм та передач), оскільки чинний на день 

призначення та здійснення перевірки «Публічний договір про надання послуг 

кабельного телебачення» (далі – Договір), який затверджено наказом директора 

ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ, №12/2-АЕ від 01.12.2017: 

 не визначає абонентної плати; 

 не передбачає окремого пакету універсальної програмної послуги. 

Розглянувши Акт № 187 від 03.08.2018 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 39, частиною 

першою статті 70, частинами третьою, п’ятою та шостою  статті 72, частинами 



першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ, НР № 00191-п від 06.08.2015, взяти до відома. 

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

ліцензійної справи ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 


