
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 21 

 

13.01.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 1  

 

Про внесення зміни до рішення Національної ради від 22.12.2021 № 2096 

«Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «КИЇВНЕТ», м. Київ (НР № 00695-п від 12.04.2018)» 

 

Враховуючи виявлену технічну помилку в рішенні Національної ради від 

22.12.2021 № 2096 в частині предмета позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«КИЇВНЕТ», м. Київ, ліцензія провайдера програмної послуги НР № 00695-п від 

12.04.2018, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміну до пункту 1 рішення Національної ради від 22.12.2021  

№ 2096 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «КИЇВНЕТ», 

м. Київ (НР № 00695-п від 12.04.2018)», виклавши його у такій редакції: 

«1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВНЕТ», м. Київ (НР № 00695-п від 

12.04.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- 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 […]); 

- 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); 

- пункту 2.3 розділу ІІ Положення (Провайдер програмної послуги 

зобов’язаний виконувати умови ліцензії); 

- пункту 2.14 розділу ІІ Положення (У разі зміни відомостей, що містилися 

у переліку телерадіопрограм, ліцензіат повідомляє про це Національну раду 

протягом десяти робочих днів після настання змін шляхом подання особисто або 

направлення інформації щодо каналів, які вимкнені та (або) включені до 

переліку, і документа, передбаченого в абзаці четвертому пункту 2.4 цього 

розділу, із відповідним підтвердженням направлення цієї інформації)». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0351-12#n114

