
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2589 

 

08.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 

 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРК «МІСЬКЕ ТБ»,  

м. Калуш Івано-Франківської обл. 

(НР № 00621-м від 28.10.2015, 

кабельне мовлення, логотип: «CiTiVi») 

 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/493 від 25.10.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МІСЬКЕ 

ТБ», м. Калуш Івано-Франківської обл., НР № 00621-м від 28.10.2015 (місцеве 

кабельне мовлення, логотип: «CiTiVi»), за результатами якої складено Акт  

№ 31/ІІ/Ів./П/15-16 від 11.11.2016. 

У ході перевірки за результатами моніторингу від 03.11.2016 було 

зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МІСЬКЕ 

ТБ», м. Калуш Івано-Франківської обл., за програмною концепцією  

24 год./добу, місцеве кабельне мовлення, логотип: «CiTiVi». 

Таким чином, ліцензіат не скористався своїм правом, передбаченим 

частиною першою статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня 

набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона зобов'язана у 

десятиденний термін повідомити Національну раду). 

Відповідно до пункту г) частини другої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада анулює ліцензію на мовлення 

на підставі відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від 

дня видачі ліцензії.  

Розглянувши Акт № 31/ІІ/Ів./П/15-16 від 11.11.2016 планової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МІСЬКЕ ТБ», м. Калуш Івано-Франківської 

обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

керуючись пунктом г) частини другої статті 37, частиною першою статті 43, 

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. Перенести розгляд питання «Про результати планової перевірки ТОВ 

«ТРК «МІСЬКЕ ТБ», м. Калуш Івано-Франківської обл. (НР № 00621-м від 

28.10.2015)» на місяць. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління радіочастотного 

ресурсу та технічного контролю, управління представників Національної ради, 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління ліцензування, 

юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


