
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1931 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32

  
Про розгляд заяви ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 18.08.2016 № 1790 

 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл., звернулась до Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) із 

заявою (вх. № 16/4361 від 21.10.2021) про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої рішенням Національної ради від 18.08.2016  

№ 1790. 

Рішенням від 18.08.2016 № 1790 Національна рада визнала порушення ТРК 

КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл. (ліцензія провайдера 

програмної послуги НР № 1243-п від 11.06.2013), Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- частини дев’ятої статті 39 (Провайдер зобов'язаний забезпечити усім 

абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та 

включити такі програми до всіх пакетів програм), оскільки програми 

універсальної програмної послуги ретранслювалися не у повному обсязі; 

- частини другої статті 42 (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 зафіксовано ретрансляцію іноземних програм, що не 

входять до Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України; 

- частини п’ятої статті 42 (Провайдери програмної послуги здійснюють 

ретрансляцію телерадіопрограм та передач у багатоканальних телемережах 

відповідно до переліку телерадіопрограм та передач, які передбачено надавати у 

складі програмної послуги), оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції. 
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Пунктом 3 рішення Національної ради від 18.08.2016 № 1790 зобов’язано 

ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл., протягом одного 

місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

27.09.2016 було здійснено моніторинг телерадіопрограм провайдера 

програмної послуги ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської обл. 

(ліцензія НР № 1243-п від 11.06.2013), за результатами якого зафіксовано ознаки 

порушення вимог частини дев’ятої статті 39 та частини п’ятої статті 42 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки універсальна програмна 

послуга надавалась не в повному обсязі, порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції. 

Слід зазначити, що відповідно до заяви ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. 

Ромни Сумської обл., про переоформлення ліцензії у зв’язку зі збільшенням 

ресурсу багатоканальної телемережі до 141 каналу, зменшенням кількості 

програм до 73, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік) 

програм для ретрансляції (пропозиції абонементам), Національна рада 

16.02.2017 прийняла рішення № 187 про переоформлення ліцензії провайдера 

програмної послуги (НР № 1243-п від 11.06.2013) шляхом видачі ліцензії на 

новому бланку. 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ 

ПП, м. Ромни Сумської обл. (ліцензія провайдера програмної послуги  

НР № 00552-п від 11.06.2013), здійсненого 20.10.2021, ознак порушення вимог 

чинного законодавства та умов ліцензії не зафіксовано. 

Розглянувши заяву ТРК КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської 

обл., вх. № 16/4361 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» 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ КТ «ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл., застосовану рішенням Національної 

ради від 18.08.2016 № 1790, та визнати, що ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ КТ 

«ІДЕАЛ» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл., 

усунула порушення частини дев`ятої статті 39, частин другої та п’ятої статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
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2. Копію цього рішення надіслати ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ КТ «ІДЕАЛ» У 

ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, м. Ромни Сумської обл. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТРК КТ «ІДЕАЛ» 

У ФОРМІ ПП, м. Ромни Сумської 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 

 

 


