
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1660 

 

17.10.2019                                                         м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ЕЛЕГАНТ», м. Світлодарськ Донецької обл. 

(НР № 00668-п від 21.10.2013) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «ЕЛЕГАНТ», м. Світлодарськ 

Донецької обл. (НР № 00668-п від 21.10.2013), надає у складі програмної послуги 

(технологія розповсюдження програм – аналогова), здійсненого 20.09.2019, 

зафіксовано ознаку порушення вимог 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 15.12.2016 № 2626 (зі змінами, внесеними рішенням Національної ради від 

07.06.2017 № 946 (додаток 20)), ретранслюється не в повному обсязі – відсутня 1 

програма: ТОВ ТРК «УКРАЇНА» (логотип: «ДОНБАС»). 

Розглянувши результати моніторингу від 20.09.2019, керуючись частиною 

першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», 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, зареєстрованим у 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 «ЕЛЕГАНТ», м. Світлодарськ Донецької 

обл. (НР № 00668-п від 21.10.2013), з метою перевірки дотримання вимог 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 […]). 

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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


