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Найчастіші порушення:

• ретрансляція програм, щодо яких Національною радою
прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам
Європейської Конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України,

• ретрансляція програм, які не входять до Переліку
іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам
Європейської Конвенції про транскордонне телебачення і
законодавства України,

• незабезпечення абонентом можливості перегляду
програм універсальної програмної послуги,

• несвоєчасне подання звіту стосовно структури власності



ППП, до яких було застосовано санкцію 
«стягнення штрафу» за 2017 

ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТЕЛКОМ», смт Десна Чернігівської 

обл.

Не приведення діяльності у відповідність 800, 00

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ГЛУХІВСЬКІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ», смт Ямпіль Сумської обл.

Не ретранслюються 2 програми УПП; порушено загальну 

концепцію добору програм для ретрансляції тощо

4 000, 00

ПП "Торнадо", м. Генічеськ 

Херсонської обл.

УПП ретранслюється не в повному обсязі; порушено загальну 

концепцію добору програм для ретрансляції,  ретрансляція 15 

іноземних програм. 

4 000, 00

ТОВ «ДОБРО ТВ», 

м. Добропілля Донецької обл.

Технологія розповсюдження програм не відповідає умовам 

ліцензії; змінено загальну кількість програм, передбачену 

ліцензією для ретрансляції, ретрансляція іноземних програм

6 315, 00

ТОВ «ЕЛЕГАНТ», м. Світлодарськ 

Донецької обл.

УПП ретранслюється не в повному обсязі, порушено загальну 

концепцію добору програм для ретрансляції, ліцензіат 

використовує не передбачену діючою ліцензією цифрову 

технологію розповсюдження програм, ретранслюються ї 

неадаптовані програми

2 105, 00

ФОП Маркелова О.М., 

с. Водяне Донецької обл.

Ретранслюються іноземні програми; порушено загальну 

концепцію добору програм для ретрансляції. Ретрансляція

іноземної програми, щодо якої НР прийнято рішення, що її зміст 

не відповідає вимогам законодавства України

6 315,00



ППП, до яких було застосовано санкцію 
«стягнення штрафу» за 2018

ПП «ДЕЛЬТА», 

м. Курахове Донецької обл.

УПП ретранслюється не в повному обсязі; ретранслюються іноземні 

програми, які не входять до переліку іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції, збільшено кількість 

програм, передбачених ліцензією для ретрансляції. Ретрансляція 

неадаптованих програм, щодо яких НР ухвалила рішення, що зміст не 

відповідає вимогам законодавства України

2 202, 50

ТОВ «ТВП «ФОРМАТ», м. Київ УПП ретранслюється не в повному обсязі ретранслюються іноземні 

програми, які не входять до переліку іноземних програм; збільшено 

кількість програм, передбачену ліцензією для ретрансляції. 

Ретрансляція неадаптованих програм, щодо яких Національна рада 

прийняла рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства 

України і які не входять до переліку іноземних програм).

46 025,00

ТОВ «ТРК «ЛИК-ТБ», м. 

Лисичанськ Луганської обл. 

УПП ретранслюється не в повному обсязі, ретранслюється іноземна 

програма, яка не входять до переліку іноземних програм та 

ретранслюється іноземна програма, щодо якої НР прийняла рішення, 

що її зміст не відповідає вимогам законодавства України. Встановлено 

факт ретрансляції неадаптованої програми, щодо якої НР прийняла 

рішення, що її зміст не відповідає вимогам законодавства України і які 

не входять до переліку іноземних програм

11 506,25

ТОВ «АРХАТ», 

м. Маріуполь Донецької обл.

УПП в аналоговій та цифровій технології розповсюдження програм не 

ретранслюється. В не передбаченій умовами ліцензії технології IPTV 

універсальна програмна послуга ретранслюється в повному обсязі; 

технологія розповсюдження програм не відповідає умовам ліцензії та 

порушено загальну концепцію добору програм для ретрансляції, у 

цифровій та IPTV технологіях ретранслюються 9 іноземних програм, які 

не входять до переліку іноземних програм; ретранслювалися 2 

іноземні програми еротичного спрямування «NuArt TV» та «Playboy

TV». 

34 518,75



ШТРАФ 25%

Штраф 25% передбачено відповідно до вимог ст. 72 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення».

У таблицях зазначено усі порушення, які були виявлені під
час перевірки, проте звертаю увагу, що штраф застосовується
виключно за ретрансляція програм, щодо яких
Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не
відповідає вимогам Європейської Конвенції про
транскордонне телебачення і законодавства України

• За інші порушення – попередження



Сплата штрафів за несвоєчасне подання 
ППП звіту щодо 

структури власності за 2017 рік

• Нараховано 390 039,71 грн. (83 ліцензіата) 

• Сплачено 96 579,96 грн.

• Прийнято рішення звернутися до суду за 
примусовим стягненням стосовно 33 ліцензіатів



Щодо нової редакції  
Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок 
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги

Звернути увагу:

1. Фактично відмінені планові перевірки ППП;

2. Передбачена можливість безвиїзної перевірки,
тобто позапланової перевірки ліцензіата
уповноваженими особами Національної ради, що не
передбачає проведення перевірки за
місцезнаходженням ліцензіата.



Проект 
Порядку формування

Переліку програм іноземних
телерадіоорганізацій, що ретранслюються

Ознайомитись з проектом Порядку можна на сайті
Національної ради (nrada.gov.ua), розділ
«Регуляторна діяльність». На сьогодні триває
громадське обговорення.



Дякую за увагу!


