
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1160 

 

23.07.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про стан виконання ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, 

рішення Національної ради від 11.06.2015 № 759  

(НР № 00330-м від 13.07.2011, 

супутникове ТБ, логотип: «ЖИТТЯ телеканал») 

 

11.06.2015 Національна рада розглянула питання «Про розгляд питання 

щодо проведення позапланової перевірки ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ»,             

м. Київ (НР № 00330-м від 13.07.2011, супутникове ТБ, логотип: «ЖИТТЯ 

телеканал»)», ухвалила рішення № 759 про визнання порушення ліцензіатом 

частини 7 статті 27 та пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю мовлення. Пунктом 2 

цього рішення ліцензіата було зобов’язано протягом місяця привести свою 

діяльність у відповідність до чинного законодавства. 

Крім того, 17.06.2015 до ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, було 

направлено окреме розпорядження (вих. № 17/1674) щодо необхідності 

приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у 

термін до 12.07.2015. 

За результатами моніторингу від 13.07.2015 зафіксовано відсутність 

мовлення компанії, що свідчить про невиконання ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ 

КАНАЛ», м. Київ, рішення від 11.06.2015 № 759 і розпорядження Національної 

ради від 17.06.2015 (вих. № 17/1674). 

Керуючись пунктом в) частини 5 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 радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та  

пунктом 2 рішення (розпорядження) Національної ради від 11.06.2015 № 759, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати факт невиконання ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, 

розпорядження Національної ради щодо приведення своєї діяльності у 

відповідність до вимог чинного законодавства від 17.06.2015 вих. № 17/1674, 

виданого на підставі  рішення Національної ради від 11.06.2015 № 759, у 

зв’язку з відсутністю мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, 

супутникове телебачення, логотип «ЖИТТЯ телеканал». 



2. Звернутися до суду про анулювання ліцензії НР № 00330-м від 

13.07.2011 ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ», м. Київ. 

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ»,              

м. Київ. 

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ПІДЛІТКОВИЙ КАНАЛ», м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління представників 

Національної ради, управління ліцензування.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


