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Про результати позапланової перевірки  

КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів 

(НР № 00286-м від 27.12.2012,  

супутникове мовлення, логотип: «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ») 

 

 За результатами моніторингу супутникового мовлення  

КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів, здійсненого 23.12.2016 

відповідно до ліцензії НР № 00286-м від 27.12.2012, зафіксовано ознаки 

порушення вимог частини сьомої статті 27, частин першої та третьої статті 46, 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

 У зв’язку з цим на засіданні Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада) рішенням від 19.01.2017  

№ 30 було призначено позапланову перевірку КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ  

«ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів. 

 На виконання наказу голови Національної ради № 5а/29 від 27.01.2017 

було здійснено позапланову перевірку КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ»,  

м. Львів (супутникове мовлення), за результатами якої складено  

Акт № ПП/Лв./П/17-02/ від 17.02.2017.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 23.12.2016 зафіксовано 

порушення КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів, вимог Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення»: 

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), оскільки ліцензіат не 

виконує умови ліцензії в частині технічних параметрів супутникового 

ретранслятора «AMOS-3»:  

за ліцензією: частота прийому – 11419,08 МГц, символьна швидкість – 

7500 Ксимв./сек.; 

фактично: частота прийому – 10842 МГц, символьна швидкість –  

30000 Ксимв./сек.; 

частин першої (Телерадіоорганізація  зобов'язана повідомляти свої вихідні 

дані (найменування, позивні, логотип або емблему)) та третьої (Під час ефірного 

часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані) статті 46, 

оскільки в ефірі не було зафіксовано логотип, передбачений чинною ліцензією 

на мовлення на день моніторингу 23.12.2016 -  «Л» (комбіноване), натомість 

використовувався логотип «ПЕРШИЙ ЗАХІДНИЙ». 



Через три місяці після моніторингу від 23.12.2016, що став підставою для 

призначення перевірки КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів, рішенням 

Національної ради від 16.02.2017 № 183 ліцензію було переоформлено у зв’язку 

зі зміною логотипу, керівника, складу редакційної ради, докладних 

характеристик супутникового каналу мовлення, програмної концепції. 

 Розглянувши Акт № ПП/Лв./П/17-02/ від 17.02.2017 позапланової перевірки 

КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів, керуючись частиною сьомою 

статті 27,  частинами першою та третьою статті 46, пунктами а) та г) 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. Взяти до відома наявність порушення КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-

ТБ», м. Львів, НР № 00286-м від 27.12.2012, частини сьомої статті 27, частин 

першої та третьої статті 46, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. Вказати КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів, на 

неприпустимість порушення чинного законодавства у подальшому. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ЛЬВІВ-ТБ», м. Львів. 

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.  

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


