
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 259 
 

21.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ 

(НР № 00189-п від 06.08.2015) 
 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшли звернення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

КЛУБ-ТВ», м. Одеса (вх. № 16/6109 від 08.11.2018), та ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», м. Одеса (вх. № 16/6110 від 08.11.2018), 

з наріканням на відсутність включення провайдером програмної послуги ТОВ 

«КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ, програм ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

КЛУБ-ТВ» та ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР» до складу 

універсальної програмної послуги. 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», 

м. Київ (ліцензія провайдера програмної послуги НР № 00189-п від 06.08.2015, 

територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі – м. Одеса), 

надає у складі програмної послуги з використанням аналогової технології 

розповсюдження програм, здійсненого 06.12.2018, зафіксовано ознаки 

порушення вимог частини дев`ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та пункту 2.3 розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради 

від 28.12.2011 № 2979, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

02.03.2012 за № 351/20664 (із змінами, далі – Положення). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 20.12.2018 рішенням  

№ 2282 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «КОНТЕНТ 

ТРЕЙДІНГ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/339 від 27.12.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ»,  

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

№ 2 від 18.01.2019.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 06.12.2018 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 
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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 24.11.2016 № 2472 (із змінами, 

внесеними рішенням Національної ради від 13.09.2018 № 1477 (додаток 8)), 

надається не в повному обсязі – відсутні 4 програми: ТОВ «ТРК «Нова Одеса», 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КЛУБ-ТВ», ТОВ «РЕНОМЕ ІНЕТ», ПАТ 

«НСТУ» (логотип: «зображення вітрила»). 

Крім того, на прохання керівництва ліцензіата в день перевірки 18.01.2019 

було здійснено додатковий моніторинг ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», за 

результатами якого зафіксовано, що ретрансляція універсальної програмної 

послуги здійснюється не в повному обсязі - відсутні 2 програми: ТОВ «ТРК 

«Здоров’я» та ТОВ «ТРК «Одеса 1», оскільки станом на день моніторингу 

мовлення цих ліцензіатів було відсутнє в ефірі. У зв’язку з цим провайдер 

програмної послуги фізично не мав можливості здійснювати ретрансляцію цих 

двох програм у складі універсальної програмної послуги в своїй мережі. Отже, 

станом на день проведення перевірки ліцензіат усунув порушення частини 

дев’ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У ході перевірки порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення не 

підтвердилися, оскільки під час перевірки встановлено, що загальна кількість 

програм, які ліцензіат повинен ретранслювати в своїй багатоканальній мережі, 

за допомогою аналогової технології розповсюдження програм, має становити 

75, що відповідає фактичній їх кількості, зафіксованій під час моніторингу 

Національної ради від 06.12.2018. 

Розглянувши Акт № 2 від 18.01.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ» м. Київ, керуючись частиною дев’ятою статті 39, 

частиною другою статті 42, частиною першою статті 70, частинами першою, 

третьою, п’ятою, шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою статті 75 

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. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової виїзної 

перевірки ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ (НР № 00189-п від 

06.08.2015)» на наступні засідання Національної ради у зв’язку з відсутністю на 

засіданні уповноваженого представника ТОВ «КОНТЕНТ ТРЕЙДІНГ», м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 



3 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 


