
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 963 

 

20.08.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 21 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ФОП АНДІЛАХАЯ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА, 

м. Костянтинівка Донецької обл. 

(НР № 00684-п від 06.03.2018) 

 

За результатами моніторингу програм, які ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 

АНДІЛАХАЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, м. Костянтинівка Донецької обл., 

надає у складі програмної послуги (ліцензія провайдера програмної послуги  

НР № 00684-п від 06.03.2018), здійсненого 01.08.2020, зафіксовано ознаки 

порушення вимог: 

1) 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 іноземні програми, що не входять до переліку іноземних програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України:  

- в аналоговій технології розповсюдження програм – 1: «Travel+adventure»;  

- у цифровій технології розповсюдження програм – 4: «2х2», «Kinosat», 

«Супер», «ТНТ 4»; 

2) 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 
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кількості програм, що ретранслюються в мережі в аналоговій технології 

розповсюдження програм: за ліцензією – не менше 69%, фактично – 65%; 

- провайдер програмної послуги ретранслює в мережі 9 програм у цифровій 

технології розповсюдження програм, що не передбачено умовами ліцензії (за ліц. 

технологія розповсюдження телепрограм – аналогова, факт. – аналогова та 

цифрова). 

Розглянувши результати моніторингу від 01.08.2020, 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 діяльності ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-

ПІДПРИЄМЦЯ АНДІЛАХАЯ ОЛЕКСАНДРА АНАТОЛІЙОВИЧА,  

м. Костянтинівка Донецької обл. (НР № 00684-п від 06.03.2018), 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). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на проведення 

позапланової виїзної перевірки. 
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3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


