
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 922 

 

18.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 1341-п від 14.11.2013) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшов лист Головного управління Служби безпеки 

України в Донецькій та Луганській областях (вх. № 10/104 від 25.02.2019) з 

наріканням на ретрансляцію провайдером програмної послуги ТОВ «ОНЛАЙН 

УКРАЇНА», м. Донецьк (ліцензія НР № 1341-п від 14.11.2013), програм, що не 

входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України. 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА»,  

м. Донецьк (ліцензія НР № 1341-п від 14.11.2013), надає у складі програмної 

послуги (територія надання програмної послуги – м. Авдіївка Донецької обл., 

технологія розповсюдження програм – IPTV),  здійсненого 27.02.2019, 

зафіксовано ознаки порушення вимог частини дев`ятої статті 39, частин другої 

та п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також 

вимог пунктів 2.3 та 2.10  розділу ІІ Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 

28.12.2011 № 2979, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.03.2012 

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

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 28.03.2019 рішенням № 383 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА»,  

м. Донецьк. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/133 від 01.04.2019 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА»,  

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

№ 109 від 16.04.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 27.02.2019 зафіксовано 

порушення 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 
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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 11.05.2018 № 631, ретранслюється не в повному 

обсязі – відсутні 7 програм: ТОВ ТРК «УКРАЇНА» (логотип: «ДОНБАС»), ПАТ 

«НСТУ» (логотип: «UΛ: ДОНБАС» (попередній логотип: «27 канал»)),  ПАТ 

«НСТУ» (логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА» (попередній логотип: «стилізована літера 

«К»)), ПАТ «НСТУ» (логотип: «UA: КРИМ» (комбіноване)), ПАТ «НСТУ» 

(Перший канал – «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО»), ПАТ «НСТУ» (Другий канал – «Радіо 

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

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 у складі програмної послуги ретранслюються: 

- 9 іноземних програм, щодо яких Національною радою прийнято рішення, 

що зміст не відповідає вимогам законодавства України і які не входять до 

Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України:  

«Вопросы и ответы» та «Усадьба» (рішення Національної ради від 

12.05.2016 № 676);  

«Драйв» та «Здоровое ТВ» (рішення Національної ради від 17.03.2016  

№ 334); 

«Карусель» (рішення Національної ради від 29.09.2016 № 2047); 

«Боец» (рішення Національної ради від 11.02.2016 № 140); 

«Мультимания» (рішення Національної ради від 20.04.2017 № 601); 

«Ретро» (рішення Національної ради  від 14.04.2016 № 533);  

«ТV ХХІ» (рішення Національної ради від 21.02.2019 № 255); 

- 86 іноземних програм, що не входять до Переліку іноземних програм, зміст 

яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення 

і законодавства України: «2х2», «ASTRO TV», «АВТО 24», «БОКС ТВ», «В 

гостях у сказки», «Vostok TV», «Диалоги о рыбалке», «Дикий», «Домашний», 

«ЖАРА», «Живая планета», «ЖИВИ», «ЗЖ» («Загородная жизнь»),  «Индийское 

кино», «Калейдоскоп ТВ», «КВН ТВ», «Кинокомедия», «Киномикс», 

«Киносвидание», «Киносемья», «Киносерия», «Мeidan», «Мама», «Арена», 

«Игра», «Матч!Наш спорт», «Матч!Премьер», «Матч!», «Матч!Футбол1», 

«Матч!Футбол2», «Матч!Футбол3», «Мир», «Мир увлечений», «Морской», 

«Москва Доверие», «Мужское кино», «Мужской», «Муз-ТВ», «Мульт», «Мульт 

и Музыка», «Нано», «О!», «Первый вегетарианский», «Первый 
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образовательный», «Пингвин ЛоЛо», «Пятница!», «РАЗ ТВ (BoutiqueTV)», 

«Родное кино», «Россия К», «Спас», «ТВ 3», «Теленовелла», «Театр», «ТНВ 

Татарстан», «ТНТ Music», «ТНТ 4», «Vitrina TV», «БелРос», «Успех», «Че!», 

«Ю», «ACB TV», «Hollywood», «Amedia 1», «Amedia 2», «Amedia HIT», «ANI», 

«Bridge TV», «Bridge TV Русский хит», «Detektiv. TV», «Disney канал», «Europa 

Plus TV», «Galaxy», «Game Show», «Inter Az», «MTV Russia», «Paramount 

Channel», «Rai 1», «Rai News 24», «Russia Today», «RU. TV», «CHANT TV», 

«TRICK», «TV 1000 Русское кино», «TV5MONDE», «Travel + Adventure»; 

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), а також вимог пункту 2.3 розділу ІІ Положення 

(Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови ліцензії), 

оскільки змінено загальну кількість програм для ретрансляції:  

за ліцензією - 87 програм (вітчизняних – 60), фактично - 205 програм 

(вітчизняних – 52); 

ретранслюються 166 програм, не передбачені ліцензією: «112 УКРАЇНА», 

«BOLT», «BOUTIQUETV», «MI lady TELEVISION», «NEWSONE», «НАТАЛІ», 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ», «ДАЧА», «KVARTAL TV», «КИЇВ tv», «НАДІЯ», «ОЦЕ», 

«ПЛЮСПЛЮС», «СОНЦЕ», «УНІАН», «ТРК «Чорноморська», «2х2», «ASTRO 

TV», «АВТО 24», «Беларусь 24», «БОКС ТВ», «В гостях у сказки», «Вопросы и 

ответы», «Vostok TV», «Диалоги о рыбалке», «Дикий», «Домашний», «Драйв», 

«ЖАРА», «Живая планета», «ЖИВИ», «Загородная жизнь», «Здоровое ТВ», 

«Индийское кино», «Калейдоскоп ТВ», «Карусель», «КВН ТВ», «Кинокомедия», 

«Киномикс», «Киносвидание», «Киносемья», «Киносерия», «Мeidan», «Мама» 

(«Мать и дитя»), «Арена», «Боец», «Игра», «Матч!Наш спорт», «Матч!Премьер», 

«Матч!», «Матч!Футбол1», «Матч!Футбол2», «Матч!Футбол3», «Мир», «Мир 

увлечений», «Морской», «Москва Доверие», «Мужское кино», «Мужской», 

«Муз-ТВ», «Мульт», «Мульт и Музыка», «Нано», «Наше любимое кино», «О!», 

«Первый вегетарианский», «Первый образовательный», «Пингвин ЛоЛо», 

«Пятница!», «РАЗ ТВ (BoutiqueTV)», «Ретро», «Родное кино», «Россия К», 

«Спас», «ТВ ХХІ», «ТВ 3», «Теленовелла», «Театр», «ТНВ Татарстан», «ТНТ 

Musi», «ТНТ 4», «Vitrina TV», «БелРо», «Усадьба», «Успех», «Че!», «Ю», «ACB 

TV», «Hollywood», «Amedia 1», «Amedia 2», «Amedia HIT», «ANI», «Animal 

Planet», «AzTV», «BBC World News», «Bloomberg», «Bridge TV», «Bridge TV 

Русский хит», «Cartoon Network», «CBS reality», «CGTN», «CNL», «Da Vinci 

Learning», «Detektiv. TV», «DW», «Discovery Channel», «DTX», «Discovery 

Science», «Disney канал», «DocuBox», «Euronews», «Europa Plus TV», «Eurosport 

1», «Eurosport 2», «Extreme Sports», «Fashion One», «Fashion Box», «Fast&Fun 

Box», «FilmBox ArtHouse», «FilmBox», «Fine Living», «Food Network», 

«FOXlife», «FOX», «Galaxy», «Game Show», «Gulli», «ID Xtra», «Inter Az», «Jim 

Jam», «Mezzo», «MTV Dance», «MTV Hits», «MTV Russia», «Nat Geo Wild», 

«National Geographic», «Nick Jr», «Nickelodeon», «Paramount Channel», «VIP 

Comedy», «Rai 1», «Rai News 24», «Russia Today», «RU. TV», «CHANT TV», 

«SONY Channel», «SONY Sci-Fi», «SONY Turbo», «Spike», «TLC», «Travel 
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Channel», «Travel + Adventure», «TRICK», «TV 1000», «TV 1000 Action», «TV 

1000 Русское кино», «TV5MONDE», «VH 1 Classic», «VH 1», «Viasat Explore», 

«Viasat History», «Viasat Nature», «Viasat Sport», «ZEE TV», «ZOO парк»; 

- не ретранслюються 9 програм, передбачені ліцензією: ТОВ «Телеодин» 

(логотип: «М1»), ТОВ ТРК «УКРАЇНА» (логотип: «Індиго tv» (попередній 

логотип: «КіноТочка»)), ТОВ «ТОТВЕЛЬД» (логотип: «ХSPORT»), ТОВ 

«АСПЕРА 2011» (логотип: «Ескулап-ТV»), ПАТ «НСТУ» (попередня назва - 

Донецька ОДТРК,  логотип: «UΛ: ДОНБАС»), ТОВ ТРК «УКРАЇНА» (логотип: 

«ДОНБАС»), «О-ТV», ПАТ «НСТУ» (попередня назва - ДТРК «Культура», 

логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА»), «Universal Channel»; 

пункту 2.10 розділу ІІ Положення (Підставами для переоформлення ліцензії 

провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що міститься у ліцензії 

провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заяви ліцензіата), оскільки  

місцезнаходження ліцензіата за ліц. - м. Донецьк, просп. Київський, буд. 1-б, 

фактично - за інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), до 

установчих документів ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ: 37295458) 

22.06.2018 було внесено зміни щодо місцезнаходження провайдера програмної 

послуги. Відповідно до Витягу з ЄДР від 14.03.2019, місцезнаходженням 

юридичної особи є: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, буд. 80 А; 

місцезнаходженням відокремленого підрозділу юридичної особи, а саме: ФІЛІЇ 

ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», є адреса: 86060, Донецька обл., м. Авдіївка,  

вул. Молодіжна, буд. 3а.  

Ретрансляція іноземних програм «Вопросы и ответы», «Усадьба», «Драйв»,  

«Здоровое ТВ»,  «Карусель», «Боец», «Мультимания», «Ретро», «ТV ХХІ», 

стосовно яких Національною радою ухвалено рішення від 12.05.2016 № 676,  

від 17.03.2016 № 334, від 29.09.2016 № 2047, від 11.02.2016 № 140, від 20.04.2017 

№ 601, від 14.04.2016 № 533, від 21.02.2019 № 255, що зміст не відповідає 

вимогам законодавства України, є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про 

стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від 

застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі 

вчинення таких порушень провайдерами програмної послуги – 25 відсотків 

розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, щодо яких 

Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам 

законодавства України відповідно до статті 42 цього Закону).  

Розглянувши Акт № 109 від 16.04.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, керуючись пунктами 2.3 та 2.10 розділу ІІ 

Положення, частиною дев’ятою статті 39, частинами другою та п’ятою статті 42, 

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

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

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, частини 

дев’ятої статті 39, частин другої та п’ятої статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», пунктів 2.3 та 2.10 розділу ІІ Положення.  

2. ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, НР № 1341-п від 14.11.2013, 

оголосити попередження.  

3. Визнати факт ретрансляції ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, 

іноземних програм «Вопросы и ответы», «Усадьба», «Драйв», «Здоровое ТВ», 

«Карусель», «Боец», «Мультимания», «Ретро», «ТV ХХІ», стосовно яких 

Національною радою ухвалено рішення від 12.05.2016 № 676, від 17.03.2016  

№ 334, від 29.09.2016 № 2047, від 11.02.2016 № 140, від 20.04.2017 № 601, від 

14.04.2016 № 533, від 21.02.2019 № 255, що зміст не відповідає вимогам 

законодавства України.  

4. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру 

ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи 

умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

25 % (7 526,25 грн (сім тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 25 копійок)) 

за вчинення порушень, передбачених статтею 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки ретранслюються іноземні програми 

«Вопросы и ответы», «Усадьба», «Драйв»,  «Здоровое ТВ»,  «Карусель», «Боец», 

«Мультимания», «Ретро», «ТV ХХІ», щодо яких Національною радою прийнято 

рішення від 12.05.2016 № 676, від 17.03.2016 № 334, від 29.09.2016 № 2047, від 

11.02.2016 № 140, від 20.04.2017 № 601, від 14.04.2016 № 533, від 21.02.2019  

№ 255, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України.  

5. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, у 

тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте 

рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 7 526,25 грн (сім тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 25 

копійок). Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Києва, код 

ЗКПО 37995466, р/р № 31111056026011 в Казначействі України (ЕАП) у  

м. Києві, МФО 899998. Поле «Призначення платежу»: +;2659;101 ; ; ; ; ; ; сплата 

штрафу у зв’язку з ретрансляцією іноземних програм, щодо яких Національною 

радою ухвалено рішення, що зміст не відповідає вимогам законодавства України, 

без ПДВ. 

6. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк, протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 
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може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством 

України. 

7. Розпорядження про усунення порушень, сплату штрафу та копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ОНЛАЙН УКРАЇНА», м. Донецьк. 

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  
 


