
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 898 

 

02.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТРК «ВЕКТОР» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Лозова Харківської обл.   

(НР № 1475-м від 03.10.2011, 

багатоканальне ТБ (МХ-5), логотип: «Вектор») 
 

 

За результатами моніторингу мовлення ТРК «ВЕКТОР» У ФОРМІ ТОВ, 

м. Лозова Харківської обл. (НР № 1475-м від 03.10.2011), здійсненого  

секретаріатом представника Національної ради у Харківській області 

11.05.2016, зафіксовано відсутність мовлення у багатоканальній телемережі 

МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4) ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «Вектор», що є ознакою порушення вимог 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

За інформацією представника Національної ради у Харківській області  

Є. Маслова, мовлення ТРК «ВЕКТОР» у формі ТОВ  у багатоканальній 

телемережі МХ-5 ТОВ «Зеонбуд» у м. Лозовій Харківської області  

(НР № 1475-м від 03.10.2011) було припинено з 26.04.2016 у зв’язку з 

неврегульованістю господарських відносин ліцензіата з ДП «Харківський 

обласний радіотелевізійний передавальний центр», яке надає послуги з 

експлуатаційно-технічного обслуговування і вимкнуло сигнал через фінансову 

заборгованість телерадіокомпанії. 

Розглянувши результати моніторингу ТРК «ВЕКТОР» У ФОРМІ ТОВ,  

м. Лозова Харківської області, за 11.05.2016, враховуючи лист ДП 

«Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр»  

(вх. № 16/3617 від 30.05.2016), заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом третім пункту 2.3 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 (із змінами), Національна рада  
 



вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію директора ТРК «ВЕКТОР» У ФОРМІ 

ТОВ, м. Лозова Харківської обл., І. Ткачука. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 


