
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 982 

 

29.07.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. 

(НР № 00912-м від 17.06.2016,  

кабельне мовлення, логотип: комбіноване позначення,  

словесну частину якого представлено написами «Тясмин»,  

«ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ» та великою літерою «С»,  

що виконано оригінальним шрифтом) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшло звернення депутатів Смілянської міської ради 

Ткаченка О.А. та Кредзинського Ю.Я. (вх. № 16/1342 від 22.03.2021)  

стосовно відсутності кабельного мовлення КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла 

Черкаської обл., передбаченого ліцензією на мовлення НР № 00912-м від 

17.06.2016. 

За результатами моніторингу телерадіопрограм КП «МЕДІА-ЦЕНТР»,  

м. Сміла Черкаської обл., за 25.03.2021 зафіксовано відсутність кабельного 

мовлення, що є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27,  

частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 28.04.2021 рішенням № 504 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку КП «МЕДІА-ЦЕНТР»,  

м. Сміла Черкаської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/130 від 28.04.2021 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла 

Черкаської обл. (місцеве кабельне мовлення, логотип: комбіноване позначення, 

словесну частину якого представлено написами «Тясмин», 

«ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ» та великою літерою «С», що виконано 

оригінальним шрифтом), за результатами якої складено Акт № 120 від 

28.05.2021. 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., надано наступні документи 

та матеріали, необхідні для проведення перевірки:   

 копію журналу обліку передач за 25.03.2021, завірену підписом керівника 

та печаткою телекомпанії; 

 завірену керівником копію договору (з додатками) з оператором 

телекомунікацій про надання послуг розповсюдження програми; 

 письмові пояснення директора КП «МЕДІА-ЦЕНТР»  Скороход Л.І.; 
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 копію Протоколу про наміри між КП «МЕДІА-ЦЕНТР» та  

ТОВ «МАКЛАУТ ТВ СМІЛА» від 19.05.2021; 

 копію рішення Смілянської міської ради від 30.05.2019 № 100-27/VІІ 

«Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Медіа-Центр». 

Відповідно до документів, на підставі яких проводилась перевірка, та 

письмових пояснень директора КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., 

уповноваженою особою встановлено наступне. 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., мало здійснювати 

мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до 

умов ліцензії на мовлення НР № 00912-м від 17.06.2016 та угоди з оператором 

багатоканальної телемережі у період з 17.06.2016 по 17.06.2026: 

 загальний обсяг мовлення: 4 години на добу у межах території 

розташування багатоканальної мережі ПП «ТБ-КОМ», м. Сміла Черкаської 

області; 

 вихідні дані: логотип: комбіноване позначення, словесну частину якого 

представлено написами «Тясмин», «ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ» та великою 

літерою «С», що виконано оригінальним шрифтом; 

 вид мовлення – кабельне; 

 місцезнаходження: місто Сміла Черкаської області, вул. Перемоги, 18; 

 оператор телекомунікації, що здійснює обслуговування та експлуатацію 

телемережі: ПП «ТБ-КОМ», м. Сміла Черкаської області; 

 місцезнаходження головної станції багатоканальної мережі:  

вул. Трипільська, 7, м. Сміла Черкаської області; 

 територія розташування (прийому) багатоканальної мережі: м. Сміла 

Черкаської області у межах території розташування багатоканальної мережі  

ПП «ТБ-КОМ», м. Сміла Черкаської області. 

Згідно з Договором № 18 від 08.09.2015 (далі – Договір) Приватне 

підприємство «ТБ-КОМ» (провайдер програмної послуги та оператор 

телекомунікацій) повинно було забезпечити власним абонентам доступ до 

програми Комунального підприємства «Медіа-центр»  у місті Сміла Черкаської 

області. Відповідно до Додатка до Договору від 08.09.2015, термін його дії 

становив 10 років, але не довше терміну дії відповідних дозвільних документів. 

Термін дії Ліцензії провайдера програмної послуги ПП «ТБ-Ком» закінчився 

20.11.2018 року (ліцензія НР №0598-п з 19.11.2008 по 19.11.2018). Нову ліцензію 

провайдера програмної послуги ПП «ТБ-Ком» не отримувало.  

Таким чином, Договір № 18 від 08.09.2015 між провайдером програмної 

послуги та оператором телекомунікацій Приватним підприємством «ТБ-КОМ» і 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., припинився 20.11.2018, що 

призвело до зміни організаційно-технічних зобов’язань, визначених у Додатку 5 

до Ліцензії на мовлення НР № 00912-м від 17.06.2016, та умов діяльності 

ліцензіата, що відповідно до вимог статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», є підставою для подання заяви до Національної ради про 

переоформлення ліцензії на мовлення. У встановлений Законом термін 

відповідна заява до Національної ради КП «МЕДІА-ЦЕНТР» подана не була. 
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За результатами моніторингу діяльності КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла 

Черкаської обл., проведеного 25.03.2021, та відповідно до журналу обліку 

передач за 25.03.2021, мовлення КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., 

відповідно до умов ліцензії НР № 00912-м від 17.06.2016 та визначеної 

програмної концепції не здійснювалось, що свідчить про недотримання  

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., вимог частини сьомої статті 27,  

частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

З метою об’єктивної оцінки діяльності телекомпанії уповноваженою особою 

досліджено пояснення директора КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської 

обл., Скороход Людмили Іванівни від 18.05.2021, які містили інформацію про те, 

що недоліки в роботі спричинені захворюванням працівників підприємства на 

COVID-19, а також повідомлення про наміри укласти угоду про співпрацю з 

іншим провайдером ТОВ «МАКЛАУТ ТВ СМІЛА». Ліцензіат звернувся з 

проханням врахувати важку ситуацію з пандемією в регіоні і надати можливість 

телестудії, якій наступного року виповнюється 30 років, і надалі інформувати 

громадян про події у місті і регіоні. КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської 

обл., надано уповноваженій особі копію протоколу про спільні наміри КП 

«МЕДІА-ЦЕНТР» та провайдером ТОВ «МАКЛАУТ ТВ СМІЛА» від 19.05.2021. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм  

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., від 25.03.2021, зафіксовано 

відсутність кабельного мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії на 

мовлення НР № 00912-м від 17.06.2016, за програмною концепцією 4 год./добу, 

що є порушенням вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний 

дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини 

першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 120 від 28.05.2021 позапланової безвиїзної перевірки  

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., керуючись частиною сьомою  

статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом а) частини першої статті 59, 

частиною першою статті 70, частинами першою, п’ятою та шостою 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. Визнати порушення КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., НР № 00912-м від 

17.06.2016, оголосити попередження. 
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3. Зобов’язати ліцензіата КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., 

протягом місяця з дня набрання чинності цим рішенням привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

4. Розпорядження про усунення порушень частини сьомої статті 27, 

частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», копію цього рішення надіслати ліцензіату 

КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи КП «МЕДІА-

ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської 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 члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/   Олег ЧЕРНИШ 

 


