
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 336 

 

15.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ  

(НР № 00859-м від 17.03.2016, супутникове мовлення,  

логотип: оригінальне комбіноване позначення «РЕПЕТИТОР ТБ») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ  

(НР № 00859-м від 17.03.2016), за 10.12.2017 зафіксовано відсутність 

супутникового мовлення за програмною концепцією 24 год./добу  

(логотип: оригінальне комбіноване позначення «РЕПЕТИТОР ТБ»), що є 

ознакою порушення умов ліцензії та 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». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 18.01.2018 рішенням  

№ 48 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА», м. Київ. 

Повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки було 

направлено ліцензіату рекомендованим листом 26.01.2018 (вих. № 253) на 

адресу, зазначену в ліцензії (вул. Щорса, 44-а, нежиле приміщення 730, м. Київ). 

Засобом телефонного зв’язку з жодною особою, яка має відношення до 

діяльності ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, зв’язатися не вдалося. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/64 від 29.01.2018 

уповноважений працівник Національної ради був направлений для здійснення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: оригінальне комбіноване позначення 

«РЕПЕТИТОР ТБ»). 

Уповноваженим на здійснення перевірки працівником Національної ради 

13.02.2018 було встановлено відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, 

зазначеним у ліцензії (вул. Щорса, 44-а, нежиле приміщення 730, м. Київ;  

просп. Бажана, 7-ж, поверх 17, м. Київ), про що було складено Акт про відмову 

в проведенні перевірки телерадіоорганізації, оскільки відповідно до пункту 15 

розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженої рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 08.02.2012 № 115 (у редакції рішення Національної ради від 



09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 

за № 1468/31336) (далі – Інструкція), зазначена обставина (відсутність ліцензіата 

за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії) є відмовою ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА», м. Київ, у проведенні перевірки уповноваженою особою 

Національної ради. 

Відповідно до пункту г) 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 відмови ліцензіата у 

проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності 

відповідно до вимог законодавства України) відмова ліцензіата у проведенні 

перевірки є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії. 

Розглянувши Акт про відмову в проведенні перевірки телерадіоорганізації 

від 13.02.2018 ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, керуючись пунктом г)  

частини п’ятої статті 37, частиною першою статті 70, частиною тринадцятою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 13 та 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

пунктом 15 розділу ІІІ Інструкції, Національна рада  
 

вирішила: 
1. Звернутися до суду про анулювання ліцензії НР № 00859-м  

від 17.03.2016 ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ. 

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА»,  

м. Київ. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта про відмову в проведенні 

перевірки телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


