
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1842 

 

19.11.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 36 

 
Про результати планової перевірки 

ФОП БУРХАНОВА С.Х., м. Львів 

(НР № 1460-п від 25.09.2014) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/430 від 11.08.2015 

було здійснено планову перевірку ФОП БУРХАНОВА С.Х., м. Львів,  

НР № 1460-п від 25.09.2014 (провайдер програмної послуги), за результатами 

якої складено Акт № 69(ІІ)Лв/П/15-12 від 30.09.2015.  

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі, а саме, відсутні 7 програм:  

НТКУ, ТОВ «ТРК «Погода ТБ», ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», Львівська 

ОДТРК, ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС» та у зв’язку з відсутністю мовлення - 

ТОВ «ТОТВЕЛЬД», ТОВ «Банківське телебачення»; 

- частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору програм 

для ретрансляції, а саме, не ретранслюються 6 програм, які передбачені 

ліцензією: Мир сериала, Феникс+кино, Мать и дитя та у зв’язку з відсутністю 

мовлення - ТВі, Гумор ТБ/Бабай ТБ. 

 Розглянувши Акт № 69(ІІ)Лв/П/15-12 від 30.09.2015 планової перевірки 

ФОП БУРХАНОВА С.Х., м. Львів, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись статтею 42, частиною 1 статті 70, 

частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 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. Взяти до відома наявність порушення ФОП БУРХАНОВИМ С.Х.,  

м. Львів, НР № 1460-п від 25.09.2014, Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі, а саме, відсутні 7 програм:  

НТКУ, ТОВ «ТРК «Погода ТБ», ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», Львівська 

ОДТРК, ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС» та у зв’язку з відсутністю мовлення - 

ТОВ «ТОТВЕЛЬД», ТОВ «Банківське телебачення»; 



- частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції, а саме, не ретранслюються 6 програм, які 

передбачені ліцензією: Мир сериала, Феникс+кино, Мать и дитя та у зв’язку з 

відсутністю мовлення - ТВі, Гумор ТБ/Бабай ТБ. 

2. Зобов’язати ліцензіата ФОП БУРХАНОВА С.Х., м. Львів, протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ФОП БУРХАНОВА С.Х., м. Львів. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради    /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 

 


