
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1930 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Про розгляд заяви ТОВ «ТРК «ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл., 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 20.02.2020 № 271 

 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл., 

звернулось до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) із заявою (вх. № 16/4368 від 21.10.2021) про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради 

від 20.02.2020 № 271. 

Рішенням від 20.02.2020 № 271 Національна рада визнала порушення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл. (ліцензія 

провайдера програмної послуги НР № 00563-п від 28.10.2014), частини дев`ятої 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Провайдер 

зобов’язаний забезпечити усім абонентам можливість отримання програм 

універсальної програмної послуги. Для розповсюдження програм універсальної 

програмної послуги провайдер не зобов’язаний укладати договори з 

відповідними телерадіоорганізаціями. Перелік програм універсальної 

програмної послуги затверджується Національною радою для населеного пункту 

(села, селища, міста, району, області, всієї України), на території якого провадить 

діяльність провайдер програмної послуги, з урахуванням виду технології, що 

використовується для провадження такої діяльності […]), оскільки універсальна 

програмна послуга, затверджена рішенням Національної ради від 15.12.2016 № 

2626 (зі змінами, внесеними рішенням Національної ради від 13.12.2018 № 2203 

(додаток 6)), надавалась не в повному обсязі – відсутня 1 програма у цифровій 

технології розповсюдження програм: ТОВ «ТЕЛЕБАЧЕННЯ «КАПРІ» (логотип: 

«КАПРІ»). 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 20.02.2020 № 271 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл.,  зобов’язано 

протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

27.03.2020 було здійснено моніторинг телерадіопрограм провайдера 

програмної послуги ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове 

Донецької обл. (НР № 00563-п від 28.10.2014), за результатами якого не 

зафіксовано ознак порушень чинного законодавства України й, зокрема в частині 

надання універсальної програмної послуги. 



 

 

Також слід зазначити, що за результатами моніторингів телерадіопрограм 

провайдера програмної послуги ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. 

Курахове Донецької обл. (НР № 00563-п від 28.10.2014), здійснених 04.11.2021 

(за аналоговою і цифровою технологіями розповсюдження програм) та 

05.11.2021 (за технологією розповсюдження програм – IPTV), ознак порушень 

чинного законодавства України не зафіксовано. 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове 

Донецької обл., вх. № 16/4368 від 21.10.2021, про скасування санкції 

«оголошення попередження», керуючись Положенням 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, затвердженим 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), статтею 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати санкцію «оголошення попередження» ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. 

Курахове Донецької обл., застосовану рішенням Національної ради від 

20.02.2020 № 271, та визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове 

Донецької обл., усунуло порушення частини дев`ятої статті 39 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл.  

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗЕНІТ», м. Курахове Донецької обл. 

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 

 

 


