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Про стан виконання ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ,
п. 3 рішення (розпорядження)
Національної ради від 26.03.2015 № 420
(НР № 00174-м від 19.09.2011,
багатоканальна телемережа МХ-5,
логотип: «ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»)

Національна рада розглянула питання «Про результати позапланової
перевірки ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ (НР № 00174-м від 19.09.2011,
багатоканальна телемережа МХ-5, логотип: «ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112
УКРАЇНА») та ухвалила рішення від 26.03.2015 № 420, яким було визнано
порушення 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 «ЛІДЕР ТВ»,
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 «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, не усунув відповідні
порушення після винесення попередження, а саме: не привів свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства, оскільки зафіксовано триваючі
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 «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, не виконало п. 3 рішення
(розпорядження) Національної ради від 26.03.2015 № 420 про усунення
порушення і приведення діяльності у відповідність до чинного законодавства.
Крім того, моніторингом зафіксовано недотримання ТОВ «ЛІДЕР ТВ»,
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, 6 та 8 статті 72, частинами 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. Визнати невиконання ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, п. 3 рішення
(розпорядження) Національної ради від 26.03.2015 № 420, а саме: не усунуто
відповідні порушення після винесення попередження, не приведено свою
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства, оскільки
зафіксовано триваючі 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.
2. ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, НР № 00174-м від 19.09.2011, оголосити
попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, протягом двох тижнів
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В
разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може
призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі
документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6
ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до
суду про анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням розпорядження про
усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
4. Звернутись до Державної інспекції України з питань захисту прав
споживачів з інформацією про зафіксоване порушення частини 5 статті 9
Закону України «Про рекламу» в ефірі ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ.
5. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення
надіслати ліцензіату ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ.
6. Копії цього рішення Національної ради й акта моніторингу долучити до
ліцензійної справи ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ.
7. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради В. Севрюкова.
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