
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1644 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

(НР № 00039-п від 17.03.2014) 

 

За результатами моніторингу програм, які ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл., надає у складі програмної послуги (НР № 00039-п від 

17.03.2014, технології розповсюдження програм – аналогова, цифрова), 

здійсненого 20.09.2019, зафіксовано ознаки порушення вимог частини другої 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення та 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) (далі – Положення). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 20.02.2020 рішенням  

№ 248 було призначено позапланову виїзну перевірку ПП «ТЕЛЕ-КОМ»,  

м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/163 від 13.11.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг 

Дніпропетровської обл. (провайдер програмної послуги), за результатами якої 

складено Акт № 127 від 24.11.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 20.09.2019 зафіксовано 

порушення пункту 2.3 розділу ІІ Положення (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 кількості програм, що 

ретранслюються в мережі: 

- в аналоговій технології розповсюдження програм: за ліцензією –  

не менше 71%, фактично – 66,7% (54 вітчизняних із загальної кількості 81); 

- у цифровій технології розповсюдження програм: за ліцензією –  

не менше 71%, фактично – 70,27% (78 вітчизняних із загальної кількості 111). 

Під час перевірки встановлено, що кількість програм для ретрансляції 

відповідає умовам ліцензії. Порушення сталися з технічних причин. 

До того ж було взято до уваги, що зафіксований моніторингом  

від 20.09.2019 канал «DORAMA» провів ребрендінг, скоригувавши логотип 

програми з напису «DORAMA» на напис «ДОРАМА» без зміни напряму 

програмного наповнення. Станом на день проведення моніторингу і перевірки 



програма «DORAMA» містилася в переліку іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України.   

Розглянувши Акт № 127 від 24.11.2020 позапланової виїзної перевірки  

ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом 2.3 розділу ІІ 

Положення, частиною першою статті 70, частинами першою, третьою, п’ятою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 

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. Інформацію про результати планової виїзної перевірки  

ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл., взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ПП «ТЕЛЕ-КОМ», м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 


