
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 202 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про результати додаткової позапланової виїзної перевірки  

ТРК «РЕНОМЕ» У ВИДІ ТОВ, м. Одеса 

(НР № 00487-п від 12.03.2013) 

 

Рішенням Національної ради від 19.03.2020 № 450 «Про результати 

позапланової виїзної перевірки» було взято до відома наявність порушення ТРК 

«РЕНОМЕ» У ВИДІ ТОВ, м. Одеса, частини другої статті 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та пункту 2.3 розділу ІІ Положення про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, а також було вирішено 

здійснити моніторинг та призначити додаткову перевірку ТРК «РЕНОМЕ» у 

ВИДІ ТОВ, м. Одеса, на предмет дотримання умов ліцензії та чинного 

законодавства.   

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 19.03.2020 рішенням № 450 

було призначено додаткову позапланову виїзну перевірку ТРК «РЕНОМЕ» У 

ВИДІ ТОВ, м. Одеса. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/202 від 20.11.2020 

було здійснено додаткову позапланову виїзну перевірку ТРК «РЕНОМЕ» У 

ВИДІ ТОВ, м. Одеса (провайдер програмної послуги), за результатами якої 

складено Акт № 162 від 11.12.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 11.12.2020 ТРК «РЕНОМЕ» У 

ВИДІ ТОВ, м. Одеса, було встановлено:  

Універсальна програмна послуга, затверджена рішенням Національної ради 

від 16.07.2020 № 852, надається в повному обсязі. 

Загальна концепція добору програм для ретрансляції виконується: 

мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості 

програм, що ретранслюється в мережі, за ліцензією – 66 %, фактично – 67 %. 

В мережі провайдера програмної послуги ретранслюються тільки іноземні 

програми, які містяться в переліку іноземних програм, зміст яких відповідає 

вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України. 

Розглянувши матеріали додаткової позапланової виїзної перевірки ТРК 

«РЕНОМЕ» У ВИДІ ТОВ, м. Одеса, здійсненої 11.12.2020 (провайдер програмної 

послуги), керуючись частиною першою статті 70 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 додаткової позапланової виїзної перевірки 

ТРК «РЕНОМЕ» У ВИДІ ТОВ, м. Одеса, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТРК «РЕНОМЕ» У 

ВИДІ ТОВ, м. Одеса. 

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 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


