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м. Київ

Протокол № 8

Про результати планової виїзної перевірки
ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ
(НР № 00174-м від 19.09.2011, багатоканальне мовлення (МХ-5),
логотип: ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»)

На виконання наказу тимчасово виконуючого обов’язки голови
Національної ради № 5а/70 від 05.02.2018 було здійснено планову виїзну
перевірку ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ (багатоканальне мовлення, логотип:
ТОВ «ЛІДЕР ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»), за результатами якої складено Акт
№ 91 від 28.02.2018.
У ході перевірки на підставі моніторингу від 14.02.2018 зафіксовано
порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови
ліцензії), оскільки змінено формат мовлення: за ліцензією – розважальноінформаційний. Фільмопоказ, фактично – інформаційний;
- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись
визначеної програмної концепції мовлення), оскільки:
збільшено обсяг інформаційно-аналітичних передач: за ліц. – 2 год. 30
хв/добу, факт. – 23 год. 41 хв./добу;
відсутні культурно-мистецькі передачі (за ліц. – 15 хв./добу), науковопросвітницькі передачі (за ліц. – 15 хв./добу), розважальні та музичні передачі
(за ліц. – 3 год. 30 хв./добу), дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані
на дитячу аудиторію (за ліц. – 30 хв./добу) і фільмопоказ
(за ліц. – 11 год. 51 хв./добу);
- частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов’язана
повідомляти свої вихідні дані. Під час ефірного часу телерадіоорганізація
використовує логотип або інші вихідні дані), оскільки вихідні дані (логотип) не
відповідають умовам, зазначеним у ліцензії: за ліцензією – ТОВ «ЛІДЕР ТВ»
емблема «112 УКРАЇНА», фактично «112 УКРАЇНА».
Крім того, зафіксовано невиконання ліцензіатом ТОВ «ЛІДЕР ТВ»,
м. Київ, конкурсних умов, передбачених додатком 4 до ліцензії на мовлення
НР № 00174-м від 19.09.2011, а саме, рекомендовано:
- розміщення дитячих передач, фактично – дитячих передач не зафіксовано;
- проведення ліцензіатом інформаційно-рекламної кампанії під час
телевізійної трансляції програм щодо забезпечення населення засобами

приймання сигналів цифрового мовлення, фактично - соціальної реклами
відповідного змісту не зафіксовано.
Розглянувши Акт № 91 від 28.02.2018 планової виїзної перевірки
ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, м. Київ, керуючись частиною сьомою статті 27,
частиною восьмою статті 28, частинами першою та третьою статті 46, 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 «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, НР № 00174-м від
19.09.2011, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та
третьої статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
2. ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, НР № 00174-м від 19.09.2011, оголосити
попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ, протягом місяця з дня
прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог
чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату
для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства,
Національна рада може призначити позапланову перевірку та/або застосувати до
ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.
4. Копію цього рішення Національної ради надіслати ліцензіату
ТОВ «ЛІДЕР ТВ», м. Київ.
5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до
ліцензійної справи ТОВ «ЛІДЕР ТВ», 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.
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