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Про результати позапланової перевірки  
ТОВ «ТРК «ПОГОДА ТБ», м. Київ 
(НР № 00292-м від 23.08.2011, 
багатоканальне мовлення (МХ-3),  логотип: «BUSINESS») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
«ПОГОДА ТБ», м. Київ, від 17.11.2016, зафіксовано ознаки 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 24.11.2016 рішенням  
№ 2478 було призначено позапланову перевірку  
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ.  
 На виконання наказу голови Національної ради № 5в/554 від 30.11.2016 
було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДОКОМПАНІЯ 
«ПОГОДА ТБ», м. Київ (загальнонаціональне багатоканальне мовлення (МХ-3), 
логотип: «BUSINESS»), за результатами якої складено Акт № 86 
ПП/(ІV)/Кв/С/16  від 28.12.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 17.11.2016 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 зафіксовано відсутність мовлення в 
багатоканальній телемережі МХ-3 у стандарті DVB-Т2 (МРЕG-4)  
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за програмною концепцією 24 год./добу, згідно з 
додатком 3 до ліцензії НР № 00292-м від 23.08.2011, оператор телекомунікацій 
– ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ. 
 Розглянувши Акт № 86 ПП/(ІV)/Кв/С/16 від 28.12.2016 позапланової 
перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, керуючись 
частиною сьомою статті 27, пунктом а) частини першої статті 59, 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 у зв’язку з відсутністю на засіданні 

Національної ради уповноваженого представника ТОВ 
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на 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.  
 
 
Перший заступник  
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