
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 602 
 
20.04.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 
 
Про результати позапланової перевірки  
ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ 
(НР № 00476-м від 26.08.2011, 
багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «ВІНТАЖ ТВ») 
 

За результатами розгляду позапланової перевірки ТОВ «КОРОНА 
САНРАЙС», м. Київ (НР № 00476-м від 26.08.2011), Національна рада України 
з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 24.11.2016 
ухвалила рішення № 2481, яким визнала порушення  частини сьомої статті 27, 
пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» та застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення 
попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 24.11.2016 № 2481 ліцензіата 
зобов’язано протягом одного місяця з дня прийняття рішення привести свою 
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,  
м. Київ, від 26.12.2016 зафіксовано ознаку порушення вимог частини сьомої 
статті 27, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 
і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради від 19.01.2017 рішенням  
№ 29 було призначено позапланову перевірку ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,  
м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/68 від 20.02.2017 
було здійснено позапланову перевірку ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,  
м. Київ (загальнонаціональне багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: 
«ВІНТАЖ ТВ»), за результатами якої складено Акт № 7 ПП/(І)/Кв/С/17  
від 22.02.2017. 

Під час позапланової перевірки за результатами моніторингу від 
26.12.2016 зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,  
м. Київ, у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4)  
ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ, за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: 
«ВІНТАЖ ТВ», що є порушенням вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат 
зобов'язаний виконувати умови ліцензії), пункту а) частини першої статті 59 
(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 
вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і свідчить 



про неусунення порушень та невиконання рішення Національної ради  
від 24.11.2016 № 2481. 

Згідно з частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» (Рішення про стягнення штрафу приймається Національною 
радою, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в 
установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень: (…) 
5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії, визначених 
ліцензією на мовлення та додатками до неї, та/або ліцензійних умов (крім вимог 
до організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов’язань 
ліцензіата) у частині програмної концепції) неусунення ліцензіатом порушень 
умов ліцензії в установлені Національною радою строки після оголошення 
попередження є підставою для стягнення штрафу. 

Розглянувши Акт № 7 ПП/(І)/Кв/С/17 від 22.02.2017 позапланової 
перевірки ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», 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, шостою, дев’ятою та одинадцятою статті 
72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 
частинами першою, другою та третьою 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 позапланової перевірки ТОВ 
«КОРОНА САНРАЙС», м. Київ (НР № 00476-м від 26.08.2011, багатоканальне 
мовлення (МХ-5), логотип: «ВІНТАЖ ТВ»)».  

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  
голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


