
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 163  
 
16.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 
 
Про результати позапланової перевірки  
ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», м. Київ 
(НР № 00388-м від 16.09.2011, багатоканальне мовлення (МХ-5),   
логотип: стилізоване зображення «ВПТВ») 
 

За результатами моніторингу ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ»,  
м. Київ, від 07.11.2016 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  
№ 2468 було призначено позапланову перевірку ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/555 від 30.11.2016 
було здійснено позапланову перевірку ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ»,  
м. Київ (регіональне багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: стилізоване 
зображення «ВПТВ»), за результатами якої складено Акт № 87 ПП/Кв/С/16 від 
29.12.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 07.11.2016 зафіксовано 
порушення ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», 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 відсутнє регіональне мовлення у м. Запоріжжі та Запорізькій області в 
багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-Т2 (МРЕG-4),  оператор 
телекомунікацій – ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за програмною концепцією 24 
год./добу, логотип: стилізоване зображення «ВПТВ». 

Станом на день перевірки 29.12.2016 ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ», м. Київ, поновило мовлення. 

Розглянувши Акт № 87 ПП/Кв/С/16 від 29.12.2016 позапланової перевірки 
ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», м. Київ, заслухавши пояснення 
уповноваженого представника цієї компанії, 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. Визнати порушення ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», м. Київ,  
НР № 00388-м від 16.09.2011, частини сьомої статті 27 та пункту а) частини 
першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», м. Київ, НР № 00388-м від 
16.09.2011, оголосити попередження. 

3. Вказати ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», м. Київ, на 
неприпустимість порушень вимог частини сьомої статті 27 та пункту а) частини 
першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ 
ПРОЕКТИ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 
ліцензійної справи ПрАТ «МЕДІАГРУП НОВІ ПРОЕКТИ», 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. 
 
 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 
 


