НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 903
02.06.2016

м. Київ

Протокол № 18

Про результати позапланової перевірки
НТКУ, м. Київ
(НР № 00749-м від 02.09.2011,
багатоканальна телемережа МХ-5,
логотип: стилізована літера «Д»)

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі
– Національна рада) надійшов лист ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ (вх. № 16/301 від
29.01.2016), з інформацією про відсутність цифрового ефірного мовлення
НТКУ, м. Київ. Ліцензіат не подає сигнал до станцій мультиплексування
багатоканальної телемережі МХ-5, що знаходяться у населених пунктах
Дніпропетровської області: с. Могилів та с. Дмухайлівка.
За інформацією представника Національної ради у Дніпропетровській
області (вих. № 014-НР від 05.02.2016) та відповідно до листа Голови комісії з
реорганізації Дніпропетровської обласної державної телерадіокомпанії
(вих. № 41 від 03.02.2016) подача сигналу телевізійного мовлення у цифровому
форматі до передавачів здійснюється за допомогою обладнання формування
мультиплексів та радіорелейних ліній Концерну РРТ. На передавальних
станціях «Могилів» та «Дмухайлівка» передавачі цифрової мережі розташовані
не на вежах Концерну РРТ, тому на разі не подається сигнал до станцій
мультиплексування багатоканальної телемережі МХ-5, що є порушенням вимог
частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення».
У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 31.03.2016 рішенням № 469
було призначено позапланову перевірку НТКУ, м. Київ.
На виконання наказу голови Національної ради № 5в/163 від 11.04.2016
було здійснено позапланову перевірку НТКУ, м. Київ (регіональне
багатоканальне мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5, логотип:
стилізована
літера
«Д»),
за
результатами
якої
складено
Акт № 21ПП/(ІІ)/Кв/С/16 від 26.04.2016.
Повідомлення щодо здійснення позапланової перевірки НТКУ, м. Київ,
відправлено рекомендованою поштою (вих. № 66 від 11.04.2016).
Результати моніторингу від 14.04.2016 та 19.04.2016 зафіксували
відсутність мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 за програмною
концепцією 24 год./добу, логотип: стилізована літера «Д».
Таким чином, зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»: 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), оскільки
відсутнє мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5 у с. Могилеві та
с. Дмухайлівці Дніпропетровської області за програмною концепцією
24 год./добу, логотип: стилізована літера «Д».
Розглянувши Акт № 21ПП/(ІІ)/Кв/С/16 від 26.04.2016 позапланової
перевірки, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії,
керуючись частиною 7 статті 27, пунктом а) частини першої статті 59,
частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 70, частиною
другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею
13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Національна рада
вирішила:
1. Взяти до відома наявність порушення НТКУ, 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», оскільки відсутнє мовлення у багатоканальній телемережі МХ5 у с. Могилеві та с. Дмухайлівці Дніпропетровської області за програмною
концепцією 24 год./добу, логотип: стилізована літера «Д».
2. Зобов’язати ліцензіата НТКУ, 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. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до
ліцензійної справи НТКУ, м. Київ.
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.
Голова Національної ради
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Заступник голови Національної ради
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