
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2064 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРО «ТЕОДОР»,  

с. Минай Ужгородського району Закарпатської обл.  

(попередня назва ТОВ «КРИСТАЛ-БЕНД»,  

м. Ужгород Закарпатської обл.)  

(НР № 00551-м від 04.08.2015, 

ефірне мовлення, позивні: «РАДІО 7») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/346 від 14.07.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«ТЕОДОР», с. Минай Ужгородського району Закарпатської обл. (попередня 

назва ТОВ «КРИСТАЛ-БЕНД», м. Ужгород Закарпатської обл.) (місцеве ефірне 

мовлення, позивні: «РАДІО 7»), за результатами якої складено  

Акт № 23(3)/ЗК./П/16 від 30.08.2016. 

Під час перевірки за результатами моніторингу від 23.08.2016 зафіксовано 

порушення частини першої статті 9 (У загальному обсязі мовлення кожної 

телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний 

аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців) 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка музичних 

творів українських авторів чи виконавців становить 38,4 %. 

Крім того, після призначення перевірки відбулися зміни у зв’язку зі зміною 

назви ТРО, місцезнаходження, власника, пов’язаних осіб, директора та складу 

редакційної ради, у зв’язку з чим рішенням Національної ради  

від 18.08.2016 № 1824 переоформлено ліцензію на мовлення НР № 00551-м від 

04.08.2015 та додатки 1, 2 до ліцензії на мовлення ТОВ «КРИСТАЛ-БЕНД»,  

м. Ужгород Закарпатської обл., а саме: 

ТОВ «ТЕОДОР», с. Минай Ужгородського р-ну Закарпатської обл.; 

місцезнаходження: вул. Патруса Карпатського, буд. 2 «А», с. Минай, 

Ужгородський район, Закарпатська обл., 89427;  

директор Петро Петрович Чубірко. 

Розглянувши Акт № 23(3)/ЗК./П/16 від 30.08.2016 планової перевірки, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною першою статті 9, частиною першою статті 70,  

частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами  

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та 

другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 



13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ТЕОДОР», с. Минай Ужгородського району 

Закарпатської обл. (попередня назва ТОВ «КРИСТАЛ-БЕНД», м. Ужгород 

Закарпатської обл.), частини першої статті 9 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ТЕОДОР», 

с. Минай Ужгородського району Закарпатської обл. (попередня назва ТОВ 

«КРИСТАЛ-БЕНД», м. Ужгород Закарпатської обл.), протягом місяця з дня 

прийняття цього рішення 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 ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ТЕОДОР», с. Минай 

Ужгородського району Закарпатської обл. (попередня назва  

ТОВ «КРИСТАЛ-БЕНД», м. Ужгород Закарпатської обл.). 

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. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 
 


