
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1542 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл. 

(НР № 00394-п від 17.08.2012) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ»,  

м. Ірпінь Київської обл., надає у складі програмної послуги у м. Обухові 

Київської обл. (ліцензія НР № 00394-п від 17.08.2012, технологія 

розповсюдження програм – цифрова), здійсненого 23.10.2019, зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини другої статті 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

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

рішення № 2068 про призначення позапланової виїзної перевірки ТДВ 

«КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/433 від 12.12.2019 було здійснено позапланову виїзну перевірку ТДВ 

«КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл. (провайдер програмної послуги), 

за результатами якої складено Акт № 28 від 23.01.2020. 

У ході перевірки на  підставі моніторингу від 23.10.2019 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 ретранслюються 7 іноземних програм, що не входять 

до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України: «ДИКИЙ», 

«Disney канал», «gulli GIRL», «Мама», «А (Аmedіа Ніт)», «A home of HBO 

(Amedia)». 

Розглянувши Акт № 28 від 23.01.2020 позапланової виїзної перевірки ТДВ 

«КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною другою статті 



 

 

42, 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 ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл., 

вимог частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської обл., НР № 00394-п від 

17.08.2012, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ», м. Ірпінь Київської 

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 ТДВ «КОМПАНІЯ «БЕСТ», 

м. Ірпінь Київської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТДВ «КОМПАНІЯ 

«БЕСТ», м. Ірпінь Київської 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 відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


