
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 749 

 

18.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ 

(НР № 00859-м від 17.03.2016, супутникове мовлення,  

логотип: оригінальне комбіноване  

позначення «РЕПЕТИТОР ТБ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/77 від 21.02.2017 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: оригінальне комбіноване позначення 

«РЕПЕТИТОР ТБ»), за результатами якої складено Акт № 46/(ІІ)/Кв/С/17 від 

31.03.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу 22.03.2017 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки порушено програмну 

концепцію мовлення, а саме: зменшено загальний обсяг мовлення, мінімальну 

частку національного аудіовізуального продукту, обсяг культурно-мистецьких, 

науково-просвітницьких передач: 

загальний обсяг мовлення: за ліц. – 24 год./добу, факт. – 11 год. 42 

хв./добу; 

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту: за ліц. –  

14 год. 24 хв./добу, факт. – 7 год. 13 хв./добу; 

культурно-мистецькі передачі: за ліц. – 2 год./добу, факт. – 1 год.  

05 хв./добу; 

науково-просвітницькі передачі: за ліц. – 7 год./добу, факт. – 3 год.  

23 хв./добу; 

збільшено фільмопоказ: за ліц. – 3 год./добу, факт. – 4 год. 07 хв./добу; 

відсутні передбачені ліцензією розважальні передачі (за ліц. – 1 год.  

30 хв./добу), підбірка музичних творів (за ліц. –1 год./добу); 

пункту б) частини першої статті 59, оскільки ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА» не надало до Національної ради копій угод з оператором 

супутникового ретранслятора та оператором телекомунікацій, що є 

невиконанням пункту другого рішення Національної ради від 10.03.2016 № 313 

(Зобов’язати ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, впродовж місяця з дати 

ухвалення цього рішення надати копії угод з оператором супутникового 

ретранслятора та оператором телекомунікацій). 



Ліцензіат не має договору з оператором супутникового ретранслятора – 

«SES ASTRA AB», Швеція. За словами керівника компанії, договір, наразі, 

відправлений на підписання вищезазначеному оператору супутникового 

ретранслятора.  

Розглянувши Акт № 46/(ІІ)/Кв/С/17 від 31.03.2017 планової перевірки  

ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, керуючись частиною сьомою статті 

27, частиною восьмою статті 28, пункту б) 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, 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 

«ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ (НР № 00859-м від 17.03.2016, супутникове 

мовлення, логотип: оригінальне комбіноване позначення «РЕПЕТИТОР ТБ»)» 

на наступні засідання у зв’язку з відсутністю на засіданні Національної ради 

уповноваженого представника ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», 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. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


