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Протокол № 8

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ
(НР № 00018-п від 09.12.2010 (МХ-3))

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі
– Національна рада) надійшов лист Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України О. Данілова (вх. № 2/9 від 17.03.2021) з проханням провести
перевірку виконання ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, ліцензійних умов, зокрема
факту придбання і встановлення системи попередження населення про
надзвичайні ситуації, забезпечення її належного функціонування відповідно до
встановлених нормативних вимог.
Також до Національної ради надійшли звернення гр. Алексюка В.М.
(вх. № 15а/177 від 12.03.2021), в якому заявник просить перевірити стан
виконання ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, рішення Національної ради від
29.10.2020 № 1353 щодо подачі заявок про зміну модуляції сигналу та
дотримання умов ліцензій щодо попередження населення про надзвичайні
ситуації, а також лист ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА», м. Київ (вх. № 16/582 від
23.02.2021), з проханням надати інформацію про стан виконання ТОВ
«ЗЕОНБУД», м. Київ, зобов’язань щодо зміни модуляції сигналу.
Листом (вх. № 16/32 від 11.01.2021) ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, надав
підтвердження про можливість проведення (на виконання рішення
Національної ради від 29.10.2020 № 1353) тестового випробування системи
попередження населення про надзвичайні ситуації (далі – Система) шляхом
одночасного розміщення на всіх загальнонаціональних каналах з
використанням обладнання ТОВ «ЗЕОНБУД» інформаційного відеоматеріалу,
наданого Державною службою України з надзвичайних ситуацій.
За результатами моніторингу Національної ради зафіксовано, що
20.01.2021 у часовому проміжку між 03:00:08 та 03:04:54 синхронно на
загальнонаціональних телеканалах багатоканальної мережі ТОВ «ЗЕОНБУД»,
м. Київ, було розміщено статичну заставку з текстовим повідомленням («Увага
тестове повідомлення. ДСНС нагадує: в умовах пом'якшення карантинних
заходів дотримуйтесь режиму адаптивного карантину. Здолаємо COVID-19
разом») хронометражем 03 хв 56 с. з перериванням ретрансляції телепрограм.
Проте в ефірі регіональних та місцевих телеканалів мережі ТОВ «ЗЕОНБУД»,
м. Київ, розміщення вказаного повідомлення не було зафіксовано.
У Національній раді відсутня інформація щодо організації роботи Системи
з використанням обладнання ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, та про наявність
можливості забезпечувати виконання особливих умов ліцензії щодо
забезпечення стабільного функціонування системи попередження населення
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про надзвичайні ситуації в ефірі регіональних та місцевих телеканалів, які
поширюються у багатоканальній мережі.
Крім того, пунктом 2 рішення Національної ради від 29.10.2020 № 1353
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, зобов’язано забезпечити виконання взятих на себе в
листі вх. № 24/664 від 29.10.2020 зобов’язань щодо подачі заявки про зміну
модуляції сигналу з 256 QAM на 64 QAM у строк до 01.02.2021. Проте
27.01.2021 до Національної ради надійшло повідомлення ТОВ «ЗЕОНБУД», м.
Київ (вх. № 16/191), про подання ліцензіатом 19.01.2021 до ДП «Український
державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) заяви про зміну модуляції
цифрового сигналу з 256-QAM на 64-QAM для 685 передавальних станцій.
За інформацією УДЦР (вх. № 16/494 від 17.02.2021), відповідно до
заявочних документів ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, має намір змінити модуляцію
сигналу з 256-QAM на 64-QAM, а також коефіцієнт корекції помилок з FEC 3/5
на FEC ¾, що призведе до зміни співвідношення рівня несівної сигналу до рівня
шумів на 1,0 дБ. В той же час, залишення без змін коефіцієнта корекції
помилок на рівні FEC 3/5 при зміні модуляції з 256-QAM на 64-QAM дозволить
досягти ефекту зміни співвідношення рівня несівної сигналу до рівня шумів на
4,1 дБ. Проте, за висновками УДЦР, зміна модуляції разом із зміною
коефіцієнта корекції помилок зменшує очікуваний ефект покращення зони
покриття в багатоканальній телемережі МХ-3. Зміна модуляції сигналу з 256QAM на 64-QAM дає можливість розширення зон покриття лише за умови
залишення інших параметрів передавача незмінними (коефіцієнт корекції
помилок має бути FEC 3/5).
Особливі умови ліцензії провайдера програмної послуги багатоканальної
телемережі МХ-3, визначені Додатком 3-9 до ліцензії НР № 00018-п від
09.12.2010, передбачають обов’язок ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, усі програмнотехнологічні зміни щодо формування даних передач сигналу проводити лише
за погодженням з Національною радою.
Слід зазначити, що Національною радою не було отримано від ТОВ
«ЗЕОНБУД», м. Київ, інформації про наміри змінити коефіцієнт корекції
помилок чи інших даних сигналу та Національною радою, відповідно, не було
надано погодження щодо змін параметрів сигналу.
Внесення програмно-технологічних змін щодо формування даних передач
сигналу без погодження з Національною радою є ознакою порушення
ліцензіатом 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 лист Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
О. Данілова (вх. № 2/9 від 17.03.2021), звернення гр. Алексюка В.М. (вх. №
15а/177 від 12.03.2021), лист ТОВ «СТАРЛАЙТ МЕДІА», м. Київ (вх. № 16/582
від 23.02.2021), результати моніторингу від 20.01.2021, лист ДП «Український
державний центр радіочастот» (вх. № 16/494 від 17.02.2021), керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
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питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім, четвертим, шостим
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 № 00018-п від 09.12.2010), із залученням (за згодою) фахівців Служби
безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДП
«Український державний центр радіочастот», експертів Апарату Ради
національної безпеки і оборони України, 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. Звернутись до Ради національної безпеки і оборони України, Служби
безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, ДП
«Український державний центр радіочастот» щодо надання кандидатур для
включення до складу уповноважених осіб із проведення позапланової виїзної
перевірки.
3. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради, юридичне
управління.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
Національної ради О. Черниша.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

