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Протокол № 18

Про результати позапланової перевірки
ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ
(НР № 00333-м від 14.07.2011,
супутникове мовлення, логотип: «XSPORT»)

Відповідно до Плану основних заходів Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) на І півріччя
2016 року, затвердженого рішенням регуляторного органу від 17.12.2015
№ 2210, з метою перевірки виконання технічних параметрів мовлення
супутникових телерадіоканалів, упродовж лютого 2016 було проведено
моніторинги мовлення телерадіоорганізацій, які мають відповідні ліцензії
Національної ради.
За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «ТОТВЕЛЬД»,
м. Київ, здійсненого 25.02.2016 відповідно до ліцензії НР № 00333-м від
14.07.2011, зафіксовано відсутність мовлення, що є ознакою порушення 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 07.04.2016 рішенням № 511
було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ.
На виконання наказу голови Національної ради № 5в/209 від 20.04.2016
здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ (супутникове
мовлення, логотип: «XSPORT»), за результатами якої складено
Акт № 27ПП/Кв/С/16 від 05.05.2016.
Результати моніторингу від 25.02.2016 зафіксували відсутність
супутникового мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, логотип:
«XSPORT».
Таким чином, станом на 25.02.2016 зафіксовано 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», оскільки ліцензіат не здійснює супутникове мовлення.
Розглянувши Акт № 27ПП/Кв/С/16 від 05.05.2016 позапланової перевірки,
заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись
частиною сьомою 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. Визнати порушення ТОВ «ТОТВЕЛЬД», 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 ліцензіат не здійснює супутникове мовлення за програмною
концепцією 24 год./добу, логотип: «XSPORT».
2. ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, НР № 00333-м від 14.07.2011, оголосити
попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТОТВЕЛЬД», 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.
4. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення надіслати
ліцензіату ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ.
5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до
ліцензійної справи ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ.
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.
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