
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 501 

 

09.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

 

Про розгляд питання щодо 

планової перевірки ТОВ «ТРК «МЕДІА-ЮГ»,  

м. Київ (НР № 00387-м від 09.01.2014,  

ефірне ТБ, логотип: «GRANI») 

 

Національна рада рішенням № 1253 від 13.11.2014 видала ліцензію  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ, НР № 00387-м від 

09.01.2014, на місцеве ефірне мовлення на 54 ТВК у м. Бобровиці Чернігівської 

обл. (логотип – «GRANI»). 

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом 

року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона 

зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну раду.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/128 від  

13.03.2015 робоча група мала здійснити планову перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», м. Київ. 

Планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ»,  

м. Київ, провести не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаною адресою ліцензіат 

не знаходиться.  

Результати моніторингу (23.03.2015) зафіксували відсутність мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ» на 54 ТВК у м. Бобровиці, 

передбаченого ліцензією НР № 00387-м від 09.01.2014. 

Отже ліцензіат не скористався своїм правом, передбаченим частиною 1 

статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту г) частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада анулює ліцензію на мовлення 

на підставі відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від 

дня видачі ліцензії.  

Керуючись пунктом г) частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частиною 4 статті 37, пунктом а) частини 1 

статті 59, частиною 1 статті 70, частиною 4 статті 71, частинами 1 та 2  

статті 73, частиною 1 статті 74 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та статтею 13 Закону України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
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вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання у зв'язку з 

відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕДІА-ЮГ», 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 В. Севрюкова.  

 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 

 


