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Про розгляд питання щодо проведення  

позапланової перевірки  

ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці  

(НР № 1449-м від 19.09.2011, 

багатоканальна телемережа МХ-5, логотип: «Місто ТБ») 

 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, 

здійсненого 26.12.2015 за ліцензією НР № 1449-м від 19.09.2011 (місцеве 

багатоканальне телебачення у багатоканальній телемережі МХ-5), зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки фактичні 

показники мовлення не відповідають обсягам, зазначеним у ліцензії (зменшено 

обсяг культурологічних передач та фільмопоказу, збільшено обсяг 

розважальних передач, відсутні інформаційні передачі). 

Слід зазначити, що контент програмного наповнення ліцензіата є 

незмінним: щодоби в ефірі транслюються одні й ті самі передачі з однаковими 

сюжетами, фільмами. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.01.2016 рішенням № 8 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці. 

На виконання вищевказаного рішення було підготовлено наказ голови 

Національної ради від 26.01.2016 № 5в/46 на здійснення позапланової перевірки 

10.02.2016 та поінформовано ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, рекомендованою 

поштою з повідомленням (вих. № 17/202 від 02.02.2016). За інформацією 

Укрпошти, 08.02.2016 лист вручено адресату особисто. 

Однак ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, електронною поштою надіслав до 

Національної ради лист з проханням перенести дату проведення позапланової 

перевірки (№ 24/475 від 09.02.2016). У зв’язку з цим було перенесено дату 

перевірки на 3-4 березня 2016 року. 

На виконання наказу голови Національної ради від 10.02.2016 № 5в/50 

робоча група 3-4 березня 2016 року мала здійснити позапланову перевірку ТОВ 

«МІСТО ТБ», м. Чернівці (місцеве багатоканальне телебачення у 

багатоканальній телемережі МХ-5, логотип: «Місто ТБ»), однак склала Акт від 

04.03.2016 щодо неможливості здійснення перевірки. Позапланову перевірку 

ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, провести не вдалося у зв’язку з тим, що за 

вказаними в ліцензії місцезнаходженням та адресою студії ліцензіат не 

знаходиться.  
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Вищезазначені обставини свідчать про порушення ТОВ «МІСТО ТБ»,  

м. Чернівці, пункту 2.12 розділу ІІ (Відмова ліцензіата у проведенні 

уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності 

відповідно до вимог законодавства, за винятком підстав, зазначених у абзаці 

сьомому пункту 4.1 розділу ІV цієї Інструкції, є підставою для звернення до 

суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», про що складається 

відповідний акт) Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (зі змінами) (далі – Інструкція), оскільки за вказаними в ліцензії 

місцезнаходженням та адресою студії ліцензіат не знаходиться. 

 Розглянувши Акт від 04.03.2016 щодо неможливості здійснення перевірки 

ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, керуючись пунктом 2.12 розділу ІІ Інструкції, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 

частинами першою, другою статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, пункту 2.12 

розділу ІІ Інструкції (Відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими 

особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог 

законодавства, за винятком підстав, зазначених у абзаці сьомому пункту 4.1 

розділу ІV цієї Інструкції, є підставою для звернення до суду про анулювання 

ліцензії відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», про що складається відповідний акт), оскільки за 

вказаними в ліцензії місцезнаходженням та адресою студії ліцензіат не 

знаходиться. 

2. ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, НР № 1449-м від 19.09.2011, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати  ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, 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.  

4. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення 

надіслати ліцензіату ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «МІСТО ТБ»,  

м. Чернівці. 
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6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


