
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 479 

 

19.03.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 
Про результати позапланової виїзної перевірки  

ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 

(НР № 0845-п від 06.10.2010) 

 

За результатами моніторингу програм, які ПП «РИЧ», с. Кам’янка 

Ізмаїльського р-ну Одеської обл., надає у складі програмної послуги у м. Голій 

Пристані Херсонської обл. (ліцензія НР № 0845-п від 06.10.2010, технологія 

розповсюдження програм – аналогова), здійсненого 21.10.2019,  зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини дев’ятої статті 39 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 05.12.2019 було прийнято 

рішення № 2082 про призначення позапланової виїзної перевірки  

ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/451 від 12.12.2019 було здійснено позапланову виїзну перевірку  

ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл. (провайдер програмної 

послуги), за результатами якої складено Акт № 2 від 10.01.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 21.10.2019 зафіксовано 

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 08.12.2016  № 2572 (зі змінами, внесеними 

рішенням Національної ради від 20.09.2018 № 1520 (додаток 3)), надається не в 

повному обсязі – відсутні 2 програми: ПАТ «НСТУ» (логотип: «UΛ: ХЕРСОН» 

(попередній логотип: «СКІФІЯ»)), ПАТ «НСТУ» (логотип: «UΛ: КУЛЬТУРА» 

(попередній логотип: «стилізована літера «К»)). 

Розглянувши Акт № 2 від 10.01.2020 позапланової виїзної перевірки  

ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл., керуючись частиною 

дев’ятою статті 39, частиною першою статті 70, частинами першою, третьою, 



 

 

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

першою статті 74, частинами першою та другою 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 ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської 

обл., частини дев’ятої статті 39 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл., НР № 0845-п 

від 06.10.2010, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ПП «РИЧ», с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну 

Одеської обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення 

строку, який був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності у 

відповідність до вимог чинного законодавства, Національна рада може 

призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПП «РИЧ», с. Кам’янка 

Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ПП «РИЧ»,  

с. Кам’янка Ізмаїльського р-ну Одеської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Ю. Зіневича. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 

 


