
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1626 

 

07.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ  

(НР № 00593-м від 22.09.2015, 

супутникове мовлення, логотип: «HDFASHION&LifeStyle») 

 

Відповідно до Плану основних заходів Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення на І півріччя 2017 року, затвердженого рішенням 

регуляторного органу від 15.12.2016 № 2666, у період з 16 по 22 червня 2017 року 

було проведено моніторинги мовлення супутникових телерадіоорганізацій на 

предмет дотримання технічних параметрів мовлення. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, за 

21.06.2017 зафіксовано відсутність супутникового мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу відповідно до ліцензії НР № 00593-м від 22.09.2015, 

логотип: «HDFASHION&LifeStyle», що є ознакою порушення вимог частини 

сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради від 06.07.2017 рішенням  

№ 1214 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/275 від 18.07.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ 

(супутникове мовлення,  логотип: «HDFASHION&LifeStyle»), за результатами 

якої складено Акт № 48 ПП/кв/П/17 від 26.07.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 21.06.2017 мовлення ТОВ 

«ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, за технічними параметрами, вказаними у ліцензії, а 

саме: супутниковий ретранслятор – «AMOS-2/3», орбітальна позиція – 4,0º Зах. 

д., частота прийому – 11331 МГц, символьна швидкість – 12500 Ксимв./сек, 

коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 7/8, поляризація – горизонтальна, умови 

розповсюдження програм – у відкритому вигляді, не зафіксовано, що є 

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

Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

Розглянувши акт позапланової перевірки № 48 ПП/кв/П/17 від 26.07.2017 

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом а) 

частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою, 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. Визнати порушення ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, НР № 00593-м від 

22.09.2015, частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, НР № 00593-м від 22.09.2015, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, протягом місяця з 

дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення Національної ради надіслати ліцензіату ТОВ 

«ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта позапланової перевірки 

телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН»,  

м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 

 


