
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 250 

 

20.02.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 6 

 
Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ ТРО «ПОРТ», м. Попасна Луганської обл.  

(НР № 00292-п від 04.12.2015) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ПОРТ», м. Попасна Луганської обл., надає у складі програмної послуги 

(ліцензія НР № 00292-п від 04.12.2015, технологія розповсюдження програм – 

аналогова), здійсненого 24.10.2019, зафіксовано ознаку порушення вимог 

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

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 05.12.2019 рішенням № 2076 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ПОРТ», м. Попасна Луганської обл. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/440 від 12.12.2019 було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ 

ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ», м. Попасна Луганської обл. (провайдер 

програмної послуги), за результатами якої складено Акт № 354 від 26.12.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 24.10.2019 зафіксовано 

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 ретранслюється 1 іноземна програма, щодо якої 

Національною радою прийнято рішення від 21.02.2019 № 255, що її зміст не 

відповідає вимогам законодавства України і яка не входить до переліку 

іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення і законодавства України: «TV XXI». 

Ретрансляція іноземної програми «TV XXI», стосовно якої Національною 

радою ухвалено рішення, 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» 
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(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 № 354 від 26.12.2019 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ», м. Попасна Луганської обл., 

керуючись частиною другою 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 України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ»,  

м. Попасна Луганської обл., частини другої статті 42 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано факт ретрансляції 

іноземної програми «TV XXI», щодо якої Національна рада ухвалила рішення 

від 21.02.2019 № 255, що зміст не відповідає вимогам законодавства України. 

2. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», застосувати до  

ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ», м. Попасна Луганської обл., 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 % (7 882,50 грн (сім тисяч вісімсот вісімдесят дві гривні 50 копійок)) – за 

вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки ретранслюється іноземна 

програма, щодо якої Національною радою прийнято рішення від 21.02.2019  

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

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ», 

м. Попасна Луганської обл., у тридцятиденний термнін з дня повідомлення 

Національною радою про прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити 

до Державного бюджету України штраф 7 882,50 грн (сім тисяч вісімсот 

вісімдесят дві гривні 50 копійок). Реквізити до оплати: УДКСУ у 

Шевченківському р-ні м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 

UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, 

МФО 899998, Поле " Призначення платежу":   +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу  

згідно з рішенням Національної ради від 20.02.2020 № 250, без ПДВ. 
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4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ»,  

м. Попасна Луганської обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі 

невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

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

рішення надіслати ліцензіату ТОВ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ»,  

м. Попасна Луганської обл. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ПОРТ», м. Попасна Луганської обл. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
 

Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 


