
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 626 

 

21.05.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ  

(НР № 00016-п від 09.12.2010, НР № 00017-п від 09.12.2010, 

НР № 00018-п від 09.12.2010, НР № 00019-п від 09.12.2010) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов лист Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій (вх. № 24/264 від 07.05.2020) з інформацією про заплановане на 

12.05.2020 (у часовому проміжку з 01.00 до 06.00) проведення тестового 

випробування системи попередження населення про надзвичайні ситуації з 

використанням обладнання ТОВ «ЗЕОНБУД». 

На 12.05.2020 було заплановано синхронне поширення текстового 

повідомлення у формі рухомого рядка з текстовою інформацією: «ЗУПИНИМО 

COVID-19 РАЗОМ, ДСНС УКРАЇНИ ПРОСИТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА» (у 

часові проміжки: з 01.00 до 02.00, з 04.00 до 06.00) та статичної заставки з 

текстовим повідомленням у повноекранному форматі: «ЗУПИНИМО COVID-

19 РАЗОМ, ДСНС УКРАЇНИ ПРОСИТЬ ЗАЛИШАТИСЯ ВДОМА» (у часові 

проміжки: з 02.00 до 03.00, з 03.00 до 04.00). 

Відповідно до умов ліцензій провайдера програмної послуги НР № 00016-п 

від 09.12.2010 (додаток 3-9), НР № 00017-п від 09.12.2010 (додаток 3-10),  

НР № 00018-п від 09.12.2010 (додаток 3-10), НР № 00019-п від 09.12.2010 

(додаток 3-18) ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, зобов'язано придбати і встановити 

систему попередження населення про надзвичайні ситуації. 

Листом від 10.04.2012, вих. № 336/10, ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, 

поінформував Національну раду про виконання у повному обсязі взятих на себе 

зобов'язань щодо придбання і встановлення системи попередження населення 

про надзвичайні ситуації.  

Під час проведення 31.10.2014 Національною радою планової перевірки 

ТОВ «ЗЕОНБУД» провайдером програмної послуги було надано (долучено до 

матеріалів перевірки) схему роботи системи попередження населення про 

надзвичайні ситуації та Інструкцію для чергового персоналу Головної станції 

цифрової мережі ТОВ «ЗЕОНБУД» у складі багатоканальної мережі МХ-1, 

МХ-2, МХ-3, МХ-5 по використанню системи попередження населення про 

надзвичайні ситуації.  

За результатами моніторингу діяльності ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ 

(ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00016-п від 09.12.2010,  
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НР № 00017-п від 09.12.2010, НР № 00018-п від 09.12.2010, НР № 00019-п від 

09.12.2010), здійсненого 12.05.2020 представниками Національної ради в 

областях та відділом моніторингу, зафіксовано відсутність поширення 

ліцензіатом у багатоканальних телемережах МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 у 

стандарті DVB-T (MPEG-4) / DVB-T2 (MPEG-4) інформації про загрозу 

виникнення надзвичайної ситуації в умовах спалаху пандемії COVID – 19. 

Жодна з програм, яку ретранслює ТОВ «ЗЕОНБУД» у складі програмної 

послуги, у часовому проміжку: з 01.00 до 06.00 не містила вищезазначену 

сповіщувальну інформацію, що є ознакою порушення вимог 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). 

Розглянувши результати моніторингу від 12.05.2020, 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, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, 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 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕОНБУД», м. Київ (НР № 00016-п 

від 09.12.2010, НР № 00017-п від 09.12.2010, НР № 00018-п від 09.12.2010,  

НР № 00019-п від 09.12.2010), з метою перевірки дотримання вимог 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). 

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. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
 

Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 


