
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 9 

 

21.01.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 

 
Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРК «TV ІКС», м. Суми 

(НР № 00365-м від 10.12.2014, 

кабельне мовлення, логотип: «TV ІКС online») 

 

Національна рада рішенням Національної ради від 02.10.2014 № 996 

видала ліцензію ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми,  

НР № 00365-м від 10.12.2014, на кабельне мовлення в багатоканальних 

телемережах:  

ТОВ «ТРК «Майбуття», м. Суми;  

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ;  

ТОВ «КП «Інтертелеком», м. Суми;  

ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зурбаган», м. Конотоп Сумської обл.; 

ТОВ «Телекомунікаційні мережі – Шостка», м. Шостка Сумської обл. 

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» організація-ліцензіат має право розпочати 

мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок 

мовлення вона зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну 

раду.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/636 від 23.11.2015 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», 

м. Суми (місцеве кабельне мовлення, логотип: «TV ІКС online»), за 

результатами якої складено Акт № 84/(ІV)П/СУ(П)15 від 16.12.2015. 

За результатами моніторингу, здійсненого 11.12.2015, зафіксовано 

відсутність мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми, в 

багатоканальних телемережах:  

ТОВ «ТРК «Майбуття», м. Суми;  

ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ; 

ТОВ «КП «Інтертелеком», м. Суми;  

ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Зурбаган», м. Конотоп Сумської обл.; 

ТОВ «Телекомунікаційні мережі – Шостка», м. Шостка Сумської обл., 

передбаченого ліцензією НР № 00365-м від 10.12.2014. 

Отже, ліцензіат не скористався своїм правом, передбаченим  

частиною першою статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

і не розпочав мовлення протягом року з дня набрання чинності ліцензією НР  

№ 00365-м від 10.12.2014. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3759-12


Відповідно до пункту г) частини другої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада анулює ліцензію на мовлення 

на підставі відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від 

дня видачі ліцензії.  

Розглянувши Акт № 84/(ІV)П/СУ(П)15 від 16.12.2015 планової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми, керуючись пунктом г)  

частини другої та частиною четвертою статті 37, частиною першою статті 43, 

пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70,  

частиною четвертою статті 71, частинами першою та другою статті 73, 

частиною 1 статті 74 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС»,  

м. Суми, НР № 00365-м від 10.12.2014, частини першої статті 43 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Анулювати ліцензію НР № 00365-м від 10.12.2014,  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми.  

3. Повідомити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми, та 

операторів телекомунікацій про анулювання ліцензії НР № 00365-м від 

10.12.2014. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «TV ІКС», м. Суми. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, управління ліцензування, управління 

представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


