
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 870 

 

27.04.2011                                                       м. Київ                                              Протокол № 14 

 

 

Про результати планової перевірки 

ТОВ „8 ТБ”, м. Київ  

(НР № 0974-м від 10.08.2009) 

 

 Розглянувши матеріали планової перевірки ТОВ „8 ТБ”, м. Київ, здійсненої 

23.03.2011 (вид мовлення – супутникове телебачення, логотип „8 TV”), 

керуючись частиною 7 статті 27, пунктом г) частини 2 статті 37, частиною 4 

статті 37, пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 

статті 73, частиною 1 статті 74 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення” та статтею 13 Закону України „Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

 1. Визнати порушення ТОВ „8 ТБ”, м. Київ, Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення”: 

- частини 7 статті 27 (ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії. 

Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх 

порушення – застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону); 

- частини 4 статті 35 (при виникненні підстав для переоформлення ліцензії 

на мовлення у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов діяльності 

ліцензіата він зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати до Національної 

ради заяву про переоформлення ліцензії); 

- частини 1 статті 43 (організація-ліцензіат має право розпочати мовлення 

протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона 

зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну раду). 

 2. Анулювати ліцензію ТОВ „8 ТБ”, м. Київ, НР № 0974-м від 10.08.2009. 

 3. Зобов’язати ТОВ „8 ТБ”, м. Київ, повернути до Національної ради 

ліцензію № 0974-м від 10.08.2009 протягом 10 днів. 

 4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ „8 ТБ”, м. Київ. 

 5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної 

справи ТОВ „8 ТБ”, м. Київ. 

 6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління координації роботи представників та секретаріатів 

представників, управління ліцензування телерадіомовлення та управління 

правового забезпечення. 



 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 
 


