
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1148 

 

23.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

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

п.3 рішення (розпорядження)  

Національної ради від 18.06.2015 № 809 

(НР № 00173-м від 19.09.2011, 

багатоканальна телемережа МХ-5,  

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

 

У період з 21.08.2014 по 18.06.2015 Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення ухвалила такі рішення стосовно аналізу діяльності 

ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ: 

1. Рішення від 21.08.2014 № 752 про застосування санкції «оголошення 

попередження». 

2. Рішення від 26.03.2015 № 426 про застосування санкції «оголошення 

попередження».  

3. Рішення від 18.06.2015 № 809 про застосування санкції «оголошення 

попередження». 

Пунктом три рішення (розпорядження) від 18.06.2015 № 809 ТОВ «ТВ 

ВИБІР», м. Київ, було зобов’язано протягом двох тижнів привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Крім того, 23.06.2015 до ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, було направлено окреме 

розпорядження (вих. № 16/1730) щодо необхідності приведення своєї 

діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у термін до 

03.07.2015. 

Результати моніторингу програмного наповнення від 03.07.2015 

засвідчили, що ліцензіат ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, не усунув відповідні 

порушення після застосування санкції «оголошення попередження», а саме: не 

привів свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства, 

оскільки зафіксовано систематичні порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

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

- частини 8 статті 28 (формат і фактичні показники мовлення не 

відповідають зазначеним у ліцензії). 

Таким чином, ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, не виконало розпорядження 

Національної ради про усунення порушення і приведення діяльності у 

відповідність до вимог чинного законодавства від 23.06.2015 (вих. № 16/1730), 

виданого на підставі рішення Національної ради від 18.06.2015 № 809. 

 



У зв’язку з цим, 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, 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», «Розмірами штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення», затвердженими рішенням 

Національної ради від 11.06.2015 № 743 (зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 13.07.2015 за № 828/27273) та розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 30.06.2015 № 700-р, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, п. 3 рішення 

(розпорядження) Національної ради від 18.06.2015 № 809, а також 

розпорядження Національної ради, направленого ліцензіату 23.06.2015            

(вих. № 16/1732), а саме: не усунуто порушення 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) після 

винесення попередження, та  не привело свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства, що свідчить про  триваючі порушення  Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Застосувати до ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, НР № 00173-м від 

19.09.2011,санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 5 % від розміру ліцензійного 

збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), на підставі Розмірів штрафів, які можуть накладатися 

на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, згідно з додатком  до рішення 

(розрахованим управлінням фінансової та бухгалтерської служби). 

3. ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, необхідно сплатити штраф у розмірі  

22 350,30 грн. (двадцять дві тисячі триста п’ятдесят гривень 30 коп.) у  

30-денний термін із дня отримання рішення про накладення штрафу. Реквізити 

до оплати:УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, 

р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле призначення 

платежу:+;2659;101; ; ; ; ; ;сплата штрафу за порушення умов ліцензії (НР 

№ 00173-м від 19.09.2011), без ПДВ. 

4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ, протягом двох тижнів 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.  

5. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення 

надіслати ліцензіату ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ. 

6. Копії цього рішення Національної ради й акта моніторингу долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТВ ВИБІР», м. Київ. 

 



7. Виконання цього рішення покласти на управління фінансової та 

бухгалтерської служби, 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. 

 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


