
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2063  

 

05.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 34 

 
Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 09.01.2020 № 14 
 
Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТВОПТИМУМ», м. Берегове Закарпатської обл. 

(НР № 00496-п від 01.11.2016) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ «ТВОПТИМУМ», м. Берегове 

Закарпатської обл., надає у складі програмної послуги (ліцензія НР № 00496-п від 

01.11.2016, технологія розповсюдження програм – IPTV), здійсненого 07.11.2019, 

зафіксовано ознаки порушення вимог: 

- частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(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 118 іноземних програм, що не входять до переліку іноземних 

програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України: «Мама», «КВН ТВ», «Ю-ТВ», «ТV 1000», 

«ТV 1000 Русское кино», «Киносвидание», «Киномикс», «Кинопремьера», 

«AMEDIA», «AMEDIA 2», «AMEDIA HIT», «Мужское кино», «Родное кино», 

«Киносемья», «Кинохит», «Загородная жизнь», «Бобёр», «МАТЧ! ФУТБОЛ 1», 

«МАТЧ! ФУТБОЛ 2», «МАТЧ! ФУТБОЛ 3», «МАТЧ! ИГРА», «МАТЧ! HD», 

«МАТЧ! НАШ СПОРТ», «МАТЧ! АРЕНА», «МАТЧ! ПЛАНЕТА», «Europa Plus 

TV», «MTV Musik», «MTV Russia», «ЖАРА ТВ», «Tlum», «M1 HD» (мова програми 

– угорська), «M2 HD» (мова програми – угорська), «M5 HD» (мова програми – 

угорська), «DUNA HD» (мова програми – угорська), «Duna World» (мова програми 
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– угорська), «ATV» (мова програми – угорська), «Hir TV» (мова програми – 

угорська), «TV2» (мова програми – угорська), «Super TV-2» (мова програми – 

угорська), «RTL – club HD» (мова програми – угорська), «RTL 2» (мова програми – 

угорська), «RTL+» (мова програми – угорська), «RTL Gold» (мова програми – 

угорська), «Prime» (мова програми – угорська), «Humor+» (мова програми – 

угорська), «Cool» (мова програми – угорська), «Film+» (мова програми – угорська), 

«Film Now» (мова програми – угорська), «Filmbox Family» (мова програми – 

угорська), «Film Cafе» (мова програми – угорська), «Filmbox Plus» (мова програми 

– угорська), «Filmbox Extra HD» (мова програми – угорська), «Paramount Channel» 

(мова програми – угорська), «Viasat 3» (мова програми – угорська), «Viasat 6» (мова 

програми – угорська), «Sony Max» (мова програми – угорська), «Sony Movie 

Channel» (мова програми – угорська), «AXN CE» (мова програми – угорська), 

«AMC» (мова програми – угорська), «AVC CE» (мова програми – угорська), «HBO 

HD» (мова програми – угорська), «HBO 2» (мова програми – угорська), «HBO 3» 

(мова програми – угорська), «Cinemax» (мова програми – угорська), «Cinemax 2» 

(мова програми – угорська), «Film 4» (мова програми – угорська), «M+» (мова 

програми – угорська), «Moziverzum» (мова програми – угорська), «Jocky TV» (мова 

програми – угорська), «Story4», «TV 4» (мова програми – угорська), «FEM 3» (мова 

програми – угорська), «Sorozat+» (мова програми – угорська), «Izaura TV» (мова 

програми – угорська), «CBS Reality» (мова програми – угорська), «DTX» (мова 

програми – угорська), «Discovery Channel» (мова програми – угорська)», «Discovery 

Science» (мова програми – угорська), «ID (Investigation Discovery)» (мова програми 

– угорська), «Discovery Showcase» (мова програми – угорська), «TLC» (мова 

програми – угорська), «Animal Planet» (мова програми – угорська), «Nat Geo» (мова 

програми – угорська), «Nat Geo Wild» (мова програми – угорська), «Viasat Explore» 

(мова програми – угорська), «Viasat History» (мова програми – угорська), «History 

HD» (мова програми – угорська), «Travel Channel» (мова програми – угорська), 

«Ozone Network» (мова програми – угорська), «Fishing & Hunting» (мова програми 

– угорська), «Spektrum» (мова програми – угорська), «Kiwi TV» (мова програми – 

угорська), «Duck TV» (мова програми – угорська), «Jim Jam» (мова програми – 

угорська), «Carton Network» (мова програми – угорська), «Disney Channel» (мова 

програми – угорська), «Boomerang» (мова програми – угорська), «Minimax» (мова 

програми – угорська), «Megamax» (мова програми – угорська), «Spiler TV» (мова 

програми – угорська), «Spiler TV 2» (мова програми – угорська), «M4 Sport» (мова 

програми – угорська), «Sport 1» (мова програми – угорська), «Sport 2» (мова 

програми – угорська), «Digi Sport 1» (мова програми – угорська), «Digi Sport 2» 

(мова програми – угорська),  «Digi Sport 3» (мова програми – угорська), «Eurosport» 

(мова програми – угорська), «Eurosport 2» (мова програми – угорська), «Extreme 

Sports Channel» (мова програми – угорська), «Muzsika TV» (мова програми – 

угорська), «Zenebutik» (мова програми – угорська), «Slager TV» (мова програми – 

угорська), «Music Channel» (мова програми – угорська),  «LiChi TV» (мова програми 
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– угорська), «Paprika TV» (мова програми – угорська), «TV JOJ» (мова програми – 

словацька), «TV 5 MONDE»; 

- 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) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), оскільки порушено загальну концепцію добору програм для ретрансляції, 

а саме: зменшено мінімальну частку програм вітчизняного виробництва в загальній 

кількості програм, що ретранслюються в мережі: за ліцензією – не менше 95%, 

фактично – 27%. 

Розглянувши результати моніторингу від 26.09.2019, 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 «ТВОПТИМУМ», м. Берегове 

Закарпатської обл. (НР № 00496-п від 01.11.2016), з метою перевірки дотримання 

вимог:  

- частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(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); 

- 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) (Провайдер програмної послуги зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії). 



4 

 

 

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. 

 
 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


