
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 91 

 

24.01.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 3 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ 

(НР № 00545-п від 24.01.2017) 

 

За результатами моніторингу, здійсненого 14.11.2018 у абонента 

провайдера програмної послуги ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ  

(НР № 00545-п від 24.01.2017, технологія розповсюдження програм – аналогова),  

зафіксовано ознаки порушення вимог частини дев’ятої статті 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», 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, далі – 

Положення). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 06.12.2018 рішенням № 2162 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ 

УКРАЇНИ», м. Київ. 

Повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки було 

направлено ліцензіату рекомендованим листом (вих. № 17/1967 від 10.12.2018). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/324 від 10.12.2018 

уповноважений працівник Національної ради був направлений для здійснення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ 

(провайдер програмної послуги). 

Уповноваженим на здійснення перевірки працівником Національної ради 

21.12.2018 було встановлено відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, 

зазначеним у ліцензії (за адресою: вул. Гната Хоткевича (Червоногвардійська), 

буд. 27-а, м. Київ, 02094), про що було складено Акт про відмову в проведенні 

перевірки провайдера програмної послуги від 21.12.2018, оскільки відповідно до 

пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 08.02.2012 № 115 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), зазначена обставина (відсутність 

ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії) є відмовою  

ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, у проведенні перевірки 

уповноваженій особі Національної ради. 
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Відповідно до пункту г) частини п’ятої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Національна рада може звертатися до суду про 

анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту відмови ліцензіата у 

проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності 

відповідно до вимог законодавства України) відмова ліцензіата у проведенні 

перевірки є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії. 

Крім того, моніторингом від 14.11.2018 у багатоканальній телемережі  

ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, зафіксовано порушення: 

частини дев’ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (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 13.09.2018 № 1477 (додаток 4), ретранслюється 

не в повному обсязі, відсутні 10 програм: ТОВ «ТРК «Купол», ТРК «Сатурн» у 

формі ТОВ, ТОВ «ТРК «Академія», ТОВ «Медіамережі», КП КМР «ТК «Київ»,  

ПАТ «НСТУ» («ЦК»), ПАТ «НСТУ» («UА: ПЕРШИЙ»), ПАТ «НСТУ» («К»),  

ДП «Парламентський телеканал «Рада», ПАТ «НСТУ» («UА: КРИМ»); 

пункту 2.3 розділу ІІ Положення (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»), оскільки зафіксовано відсутність ретрансляції програм 

програмної послуги, передбачених ліцензією. 

Розглянувши Акт про відмову в проведенні перевірки провайдера 

програмної від 21.12.2018 ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ,  

керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ Положення, частиною дев’ятою статті 39, 

пунктом г) частини п’ятої статті 37, частиною першою статті 70, частиною 

тринадцятою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 

13 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», пунктом 15 розділу ІІІ Інструкції, Національна рада  

 

вирішила: 
1. Визнати факт відмови ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, у 

проведенні працівником Національної ради перевірки його діяльності відповідно 

до вимог законодавства України. 

2. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ, 

частини дев’ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 
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пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії провайдера 

програмної послуги. 

3. Звернутися до суду про анулювання ліцензії НР № 00545-п від 

24.01.2017 ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ»,  

м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта про відмову в проведенні 

перевірки провайдера програмної послуги долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


