
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 503 

 

09.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про розгляд питання щодо проведення позапланової перевірки   

ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт», м. Київ  

(НР № 0506-м від 31.03.2008, супутникове ТБ,  

логотип: «Телевсесвіт») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/125 від 13.03.2015 

робоча група Національної ради мала здійснити позапланову перевірку  

ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт», м. Київ, на предмет дотримання вимог ч. 7 

ст. 27 та п. а) ч.1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

За фактичною та юридичною адресами, за номером телефону, зазначеним у 

Державному реєстрі телерадіоорганізацій, представники ліцензіата відсутні. 

Повідомлення про здійснення позапланової перевірки було відправлене 

рекомендованим листом. 

Складено Акт щодо неможливості здійснення перевірки від 24.03.2015 

(моніторинг від 25.02.2015 у м. Києві, супутникове ТБ, логотип: «Телевсесвіт»). 

За результатами моніторингу від 25.02.2015 ТОВ «Телекомпанія 

«Телевсесвіт», м. Київ, не здійснює супутникове мовлення, передбачене 

ліцензією НР № 0506-м від 31.03.2008, що свідчить про порушення вимог ч. 7 

ст. 27, п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення позапланової перевірки 

ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт», м. Київ, від 24.03.2015, керуючись 

частиною 7 статті 27, пунктами а), б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, 

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

74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Телекомпанія 

«Телевсесвіт», м. Київ, НР № 0506-м від 31.03.2008, вимог ч. 7 ст. 27, п. а) ч. 1 

ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у зв’язку з 

відсутністю мовлення. 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт», м. Київ, 

протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 



може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на 

підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено  

ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або 

звернутися до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням 

розпорядження про усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телекомпанія 

«Телевсесвіт», м. Київ.  

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

ліцензійної справи ТОВ «Телекомпанія «Телевсесвіт», м. Київ.  

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління.  

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова.  

 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар     /підпис/ К. Котенко 

 

 


