
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 507 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про розгляд заяви ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1482 

 

ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, звернулось до Національної ради із заявою 

(вх. № 16/4725 від 29.12.2020) про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої рішенням Національної ради від 26.11.2020  

№ 1482. 

Рішенням від 26.11.2020 № 1482 Національна рада визнала порушення ТОВ 

«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ (ліцензія провайдера програмної послуги  

НР № 00097-п від 25.09.2013): 

- 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 зафіксовано ретрансляцію іноземних програм, що не 

входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України; 

- 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: зменшено мінімальну частку програм вітчизняного 

виробництва в загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі. 

Слід зазначити, що вищевказану санкцію було застосовано 26.11.2020, 

тобто з часу застосування Національною радою санкції «оголошення 

попередження» минуло менше одного року. 



Розглянувши заяву ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, про скасування санкції 

«оголошення попередження», від 29.12.2020 вх. № 16/4725, керуючись абзацом 

п’ятим пункту 3 розділу ІІІ Положення про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або законодавства 

України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ (ліцензія провайдера програмної послуги  

НР № 00097-п від 25.09.2013), у скасуванні санкції «оголошення попередження», 

застосованої рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1482, оскільки з часу 

застосування Національною радою відповідної санкції минуло менше одного 

року. 

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ», м. Київ.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
 

Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


