
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1602 

 

26.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

Про стан виконання ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, 

пункту 4 рішення Національної ради від 20.08.2015 № 1308 

(НР № 1021-м від 28.10.2009, ефірне ТБ, логотип: «ТВі») 
 

У період з 09.04.2014 по 20.08.2015 Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення ухвалила такі рішення стосовно діяльності  

ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, ліцензія НР № 1021-м від 28.10.2009: 

- рішенням від 09.04.2015 № 511 було визнано порушення вимог частини 7 

статті 27, пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» у зв’язку з відсутністю мовлення та оголошено попередження. 

- рішенням від 20.08.2015 № 1308 було застосовано санкцію «стягнення 

штрафу» у зв’язку з неусуненням порушень, визнаних рішенням від 09.04.2015 

№ 511, та не приведенням діяльності у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Пунктом 4 рішення Національної ради від 20.08.2015 № 1308 ТОВ 

«Телерадіокомпанія «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, було зобов’язано протягом двох 

тижнів привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Результатами моніторингу програмного наповнення ТОВ 

«Телерадіокомпанія «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, здійсненого 22.09.2015 у  

с. Верхньому Ясеневі Івано-Франківської обл., зафіксовано відсутність 

мовлення, передбаченого ліцензією НР № 1021-м від 28.10.2009, що є 

порушенням вимог частини 7 статті 27, пункту а) частини 1 статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та свідчить про неусунення 

порушень після застосування санкцій «оголошення попередження» і «стягнення 

штрафу», і є підставою для подання Національною радою до суду справи про 

анулювання ліцензії на мовлення. 

У зв’язку з цим, на підставі статей 13, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», керуючись 

частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а), б) частини 1 статті 59, 

частиною 1 статті 70,  частинами 1, 2, 5, 6 та 12 статті 72, частиною 1 статті 73, 

частиною 1 статті 74, частиною 1 статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, 

вимог частини 7 статті 27, пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про 



телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю ефірного телемовлення, 

передбаченого ліцензією НР № 1021-м від 28.10.2009, за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «ТВі», що свідчить про неусунення 

порушень після застосування санкції «стягнення штрафу» рішенням 

Національної ради від 20.08.2015 № 1308, і є підставою для застосування 

санкції «подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення» згідно з 

частиною 12 статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. Застосувати до ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», м. Київ, НР № 1021-м від 

28.10.2009, санкцію «подання до суду справи про анулювання ліцензії на 

мовлення». 

3. Копію цього рішення Національної ради надіслати  

ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», м. Київ. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта моніторингу долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТРК «ТелеРадіоСвіт», м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління фінансової та 

бухгалтерської служби, управління представників Національної ради, 

управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління ліцензування, 

юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


