
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1579 

 

31.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про розгляд питання щодо проведення позапланової перевірки  

ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької обл. 

(НР № 1462-м від 19.09.2011, 

багатоканальне мовлення (МХ-5),  

логотип: «перевернута літера «С») 

 

Розглянувши результати позапланової перевірки ТОВ «СКІФ-2»,  

м. Костянтинівка Донецької обл., Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 14.07.2016 ухвалила 

рішення № 1634, яким у зв’язку з відсутністю мовлення у багатоканальній 

телемережі МХ-5 за програмною концепцією 24 год./добу взяла до відома 

наявність порушення ліцензіатом частини сьомої статті 27, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Пунктом 2 рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1634 ТОВ  

«СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької обл., було зобов’язано протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до пункту 3 рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1634 

ліцензіату 26.07.2016 було відправлено рекомендованою поштою з 

повідомленням розпорядження Національної ради № 17/2178 про необхідність 

усунення порушень законодавства. За даними Українського державного 

підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», м. Київ, 03.08.2016 лист було 

вручено адресату. 

За результатами моніторингів, здійснених 31.10.2016, 15.12.2016 

відповідно до ліцензії НР № 1462-м від 19.09.2011, зафіксовано ознаки 

порушення вимог частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», що свідчить про 

неусунення порушень та невиконання ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка 

Донецької обл., рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1634, 

розпорядження про усунення порушень законодавства від 26.07.2016  

№ 17/2178. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 24.01.2017 рішенням № 63 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка 

Донецької обл. 

На виконання зазначеного вище рішення уповноважений працівник 

секретаріату представника Національної ради у Донецькій обл. 13 лютого 2017 

року був направлений для здійснення позапланової перевірки ТОВ «СКІФ-2», 
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м. Костянтинівка Донецької обл. (багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: 

«перевернута літера «С»).  

Позапланову перевірку ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької обл., 

провести не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаним у ліцензії 

місцезнаходженням (вул. Б. Хмельницького, 21, м. Костянтинівка) ліцензіата не 

виявлено, приміщення здано в оренду іншій організації.  

Лист-повідомлення про здійснення позапланової перевірки було надіслано 

рекомендованою поштою № 17/316 від 06.02.2017, проте Українське державне 

підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» лист повернуло до Національної 

ради. Результати пошуку на сайті «Укрпошти» свідчать про те, що лист під час 

доставки не вручено. 

З жодною особою, яка має відношення до ТОВ «СКІФ-2»,  

м. Костянтинівка Донецької обл., зв’язатись не вдалось. Одержати актуальну 

інформацію про місцезнаходження ліцензіата з відкритих джерел (Інтернет) не 

вдалось. Враховуючи вищевикладене, уповноважений працівник  Національної 

ради склав Акт щодо неможливості здійснення перевірки від 13.02.2017.  

За результатами моніторингів від 31.10.2016, 15.12.2016, 10.03.2017 

зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької 

обл., за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «перевернута літера 

«С», що свідчить про невиконання розпорядження щодо усунення порушень 

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» від 26.07.2016 № 17/2178, виданого на підставі 

рішення Національної ради від 14.07.2016 № 1634, що згідно із пунктом  

в) частини п’ятої статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Національна рада може звертатися до суду про анулювання ліцензії на 

мовлення на підставі факту невиконання розпоряджень про усунення порушень 

законодавства та ліцензійних вимог) є підставою для звернення Національної 

ради до суду про анулювання ліцензії на мовлення.  

Станом на 21.08.2017 ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької обл., із 

заявою про переоформлення чи анулювання ліцензії НР № 1462-м від 

19.09.2011 до Національної ради не зверталося. 

На початку серпня колишній в.о. генерального директора ТОВ «СКІФ-2», 

м. Костянтинівка Донецької обл., Чубенко Г.В. повідомив представнику 

Національної ради у Донецькій обл., що телерадіоорганізація діяльності не 

здійснює та не має намірів відновлювати мовлення, колектив звільнено, а 

обладнання продано, приміщення телерадіоорганізації (м. Костянтинівка,  

вул. Б. Хмельницького, 21) здано в оренду іншій організації. Чубенко Г.В. 

поінформував, що звільнився з посади директора ще в грудні 2016 року.  

Проте станом на 22.08.2017 ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка  

Донецької обл., не вилучено з Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України. 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення перевірки від 13.02.2017, 

керуючись пунктом 4.2. Інструкції, частиною першою статті 70, частинами 
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першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою 

статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та 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. Визнати факт невиконання ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка  

Донецької обл., НР № 1462-м від 19.09.2011, розпорядження від 26.07.2016  

№ 17/2178, виданого на підставі рішення Національної ради від 14.07.2016  

№ 1634, щодо усунення порушень частини сьомої статті 27 та пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у 

зв'язку з відсутністю багатоканального мовлення (МХ-5) за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «перевернута літера «С». 

2. Звернутися до суду про анулювання ліцензії НР № 1462-м від 

19.09.2011 ТОВ «СКІФ-2», м. Костянтинівка Донецької обл. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «СКІФ-2»,  

м. Костянтинівка Донецької обл. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «СКІФ-2»,  

м. Костянтинівка Донецької обл. 

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 С. Костинського. 
 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 
 


