
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 745 

 

11.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про стан виконання ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ,  

п.3 рішення (розпорядження)  

Національної ради від 26.03.2015 № 426 

(НР № 00173-м від 19.09.2011, 

багатоканальна телемережа МХ-5,  

логотип: «ТОВ «ТВ ВИБІР» емблема «112 УКРАЇНА») 

 

Національна рада розглянула питання «Про результати позапланової 

перевірки ТОВ «ТВ ВИБІР» (НР № 00173-м від 19.09.2011, багатоканальна 

телемережа МХ-5, логотип: «ТОВ «ТВ ВИБІР» емблема «112 Україна») та 

ухвалила рішення від 26.03.2015 № 426, яким було визнано порушення ч. 5  

ст. 6, ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28, ч. 1 ст. 46 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» і оголошено попередження. 

Пунктом три цього рішення (розпорядження) ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, 

було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

Результати моніторингу програмного наповнення від 29.04.2015 

засвідчили, що ліцензіат ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, не привів свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства, оскільки зафіксовано 

порушення  Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини 7 статті 27, частини 1 статті 46, оскільки змінено вихідні дані; 

- частини 8 статті 28, оскільки формат і фактичні показники мовлення не 

відповідають зазначеним у ліцензії. 

Таким чином, ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, не виконало п. 3 рішення 

(розпорядження) Національної ради від 26.03.2015 № 426 про усунення 

порушення і приведення діяльності у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Крім того, моніторингом зафіксовано недотримання ТОВ «ТВ ВИБІР»,  

м. Київ, пункту е) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки в ефірі зафіксовано інформацію, що має ознаки 

прихованої реклами, трансляція якої заборонена, і є порушенням частини 5 

статті 9 Закону України «Про рекламу».  

 У зв’язку з цим, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, на підставі статей 13, 17, 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», керуючись частиною 7 

статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а), б) частини 1 статті 59, частиною 1 

статті 70,  частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, частиною 1 статті 73, частиною 1 



статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про стан виконання ТОВ «ТВ ВИБІР»,  

м. Київ, п.3 рішення (розпорядження) Національної ради від 26.03.2015 № 426 

(НР № 00173-м від 19.09.2011» на наступне засідання Національної ради. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/            О. Герасим’юк 
 

 
Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


