
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 627 

 

28.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 
Про розгляд питання щодо проведення позапланової  

перевірки ТОВ «Телеканал-100», м. Київ  

(НР № 0207-м від 10.07.2007,  

супутникове мовлення, логотип: «100 телеканал») 

 

До Національної ради надійшов лист від керівництва  

ТОВ «Телеканал-100», м. Київ (вх. № 16/416 від 05.02.2016), щодо припинення 

супутникового мовлення у зв’язку зі скрутним фінансовим становищем 

компанії. 

Відповідно до ліцензії НР № 0207-м від 10.07.2007 ТОВ «Телеканал-100», 

м. Київ, має здійснювати супутникове мовлення загальним обсягом 24 год./на 

добу. Відсутність мовлення свідчить про невиконання умов ліцензії  

НР № 0207-м від 10.07.2007 та є порушенням компанією вимог частини сьомої 

статті 27 (ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.02.2016 рішенням  

№ 197 було призначено позапланову перевірку ТОВ «Телеканал-100»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/90 від 24.02.2016 та 

діючи відповідно до посвідчення на проведення позапланової перевірки  

№ 81 від 24.02.2016 робоча група 29.03.2016 прибула за адресою 

місцезнаходження ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, зазначеною в ліцензії, 

ліцензійній справі телеорганізації та Держреєстрі - вул. Фрунзе, 40 (нова назва 

вулиці - Кирилівська), м. Київ, але за вказаною адресою ліцензіата не виявлено. 

За повідомленням охоронних структур, телекомпанія полишила приміщення 

понад 2 роки тому. 

Телеорганізації було направлено повідомлення про проведення 

позапланової перевірки рекомендованим листом вих. 09.03.2016 № 37.  

За інформацією Укрпошти, він не був отриманий.  

Керуючись пунктом 2.10 розділу ІІ 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 
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№ 313/20626 (із змінами), уповноважена особа Національної ради намагалась 

повідомити компанію про перевірку телефонограмою. Однак, за телефонами, 

зазначеними  у Державному реєстрі телерадіоорганізацій України, зв’язатися з 

керівництвом компанії або особами, які мають відношення до менеджменту, не 

вдалось (номери не обслуговуються).   

Взявши до уваги вищевикладене, встановити фактичне місце перебування 

ліцензіата та здійснити позапланову перевірку діяльності ТОВ «Телеканал-

100», м. Київ, неможливо, про що складено Акт № 14ПП(І)Кв/С/16 від 

29.03.2016 щодо неможливості здійснення позапланової перевірки 

телерадіоорганізації.  

Крім того, за результатами моніторингу від 24, 25, 28 березня 2016 року 

зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, за 

програмною концепцією 24 год./добу, супутникове мовлення, логотип: «100 

телеканал», що свідчить про порушення частини сьомої статті 27  (ліцензіат 

зобов’язаний виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 

(телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 14ПП(І)Кв/С/16 від 29.03.2016 щодо неможливості 

здійснення позапланової перевірки телерадіоорганізації ТОВ «Телеканал-100», 

м. Київ, керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом а) частини першої 

статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою та другої статті 73, 

частиною першою статті 74 Закону України «Про телебачення радіомовлення», 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, 

частини сьомої статті 27 (ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії) та 

пункту а) частини першої статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу, супутникове мовлення, логотип: «100 телеканал». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, 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. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення надіслати 

ліцензіату ТОВ «Телеканал-100», м. Київ. 

4. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «Телеканал-100», м. Київ.  

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 
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6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


