
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1230 

 

09.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про розгляд питання щодо проведення  

позапланової перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА  

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків 

(НР № 1831-м від 10.07.2002, 

ефірне мовлення, логотип: «ФОРА») 

 

18.02.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) ухвалила рішення № 199, яким 

визнала порушення частини сьомої статті 27 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» та застосувала санкцію «оголошення попередження» на 

підставі акта щодо неможливості здійснення планової перевірки ПрАТ 

«ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків  

(НР № 1831-м від 10.07.2002), та у зв’язку з відсутністю мовлення ліцензіата на 

26 ТВК у м. Харкові. 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 18.02.2016 № 199 ліцензіата 

було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

За результатами моніторингу ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА 

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, від 25.03.2016 зафіксовано відсутність 

ефірного телемовлення, 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» і свідчить про неусунення порушень та невиконання рішення 

Національної ради від 18.02.2016 № 199. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.04.2016 рішенням  

№ 547 було призначено позапланову перевірку ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА 

РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/208 від 20.04.2016 

робоча група Національної ради 11 травня 2016 року мала здійснити 

позапланову перевірку ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ 

«ФОРА», м. Харків (місцеве ефірне мовлення, логотип: «ФОРА»), однак склала 

Акт від 11.05.2016 щодо неможливості здійснення перевірки. Позапланову 

перевірку ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ФОРА», м. 

Харків, здійснити не вдалося, оскільки за вказаним в ліцензії 

місцезнаходженням ліцензіат не знаходиться.  
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За вказаним в ліцензії місцезнаходженням (вул. Дерев’янка, 1-а,  

м. Харків) ліцензіата не виявлено, компанія на зв’язок не виходить. 

Повідомлення щодо здійснення позапланової перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, 

відправлено рекомендованою поштою (вх. № 2/25 від 26.04.2016).  

За інформацією поштового відділення № 103 у м. Харкові, лист компанія не 

отримала. 

Результати моніторингів від 25.03.2016 та 10.05.2016 зафіксували 

відсутність ефірного мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, 

логотип: «ФОРА», що є порушенням 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» 

та невиконанням пункту 3 рішення Національної ради від 18.02.2016 № 199, 

яким ліцензіата було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Отже, це свідчить про неусунення порушень після оголошення 

попередження і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» 

згідно з абзацом другим частини восьмої статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Рішення про стягнення штрафу приймається, 

якщо після винесення попередження відповідні порушення не були усунені).  

Розглянувши Акт від 11.05.2016 щодо неможливості здійснення перевірки, 

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», Розмірами штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, затвердженими рішенням 

Національної ради від 08.10.2015  

№ 1542 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.12.2015 за  

№ 1504/27949), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА 

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, НР № 1831-м від 10.07.2002, 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», оскільки ліцензіат не здійснює ефірне мовлення за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «ФОРА», та невиконання 

пункту 3 рішення Національної ради від 18.02.2016 № 199, оскільки ліцензіат 

протягом місяця не привів свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 
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2. Керуючись статтею 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та Розмірами штрафів, які можуть накладатися на 

телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги за порушення 

законодавства про телебачення і радіомовлення, затвердженими рішенням 

Національної ради від 08.10.2015 № 1542, що зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 03.12.2015 за № 1504/27949, застосувати до  

ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, 

НР № 1831-м від 10.07.2002, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 5 % від 

розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення), на підставі Розмірів штрафів, які 

можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів програмної послуги 

за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення згідно з додатком  

до рішення (розрахованим управлінням фінансової та бухгалтерської служби). 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА 

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, у тридцятиденний термін з дня отримання 

рішення про стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 14 500 грн 00 коп. (чотирнадцять тисяч п’ятсот гривень). 

Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва, код ЗКПО 

37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019. Поле 

призначення платежу: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу за порушення умов 

ліцензії (НР № 1831-м від 10.07.2002), без ПДВ. 

4. Зобов’язати ліцензіата ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА 

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків, протягом двох тижнів 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. 

5. Розпорядження про усунення порушень і сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА ТА РАДІОМОВНА 

КОМПАНІЯ «ФОРА», м. Харків. 

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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


