
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1837 

 

18.10.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 
 

Про стан виконання ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ,  

пункту 4 рішення Національної ради від 15.02.2018 № 173, 

пункту 1 розпорядження про усунення порушень законодавства  

та сплату штрафу від 20.02.2018 № 17/229 

(НР № 00838-м від 28.01.2016, супутникове ТБ,  

логотип: «оригінальне комбіноване позначення  

«ІСТОРІЯ ЕМ», словесна частина якого виконана  

оригінальним шрифтом літерами кириличної абетки») 
 

За результатами позапланової перевірки діяльності ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА», м. Київ (НР № 00838-м від 28.01.2016), Національна рада 15.02.2018 

прийняла рішення № 173, яким у зв`язку з відсутністю супутникового мовлення 

за технічними параметрами, вказаними у ліцензії, визнала порушення вимог 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії) та 

пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»; застосувала до ліцензіата санкцію «стягнення 

штрафу» за неусунення порушень умов ліцензії в установлені Національною 

радою строки після оголошення попередження. 

Пунктом 4 рішення Національної ради від 15.02.2018 № 173 ТОВ 

«ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця з дня 

прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства.  

Згідно з пунктом 5 рішення Національної ради від 15.02.2018 № 173 ТОВ 

«ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, 20.02.2018 рекомендованою поштою з 

повідомленням було відправлено розпорядження Національної ради про 

усунення порушень законодавства та сплату штрафу (вих. № 17/229). 

За інформацією Укрпошти, розпорядження Національної ради № 17/229 від 

20.02.2018 було вручене адресату (одержувачу) 03.03.2018. 

ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, сплатило штраф у розмірі 17 708 

грн 10 коп. (сімнадцять тисяч сімсот вісім гривень десять копійок). 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 4 рішення Національної 

ради  від 15.02.2018 № 173, пункту 1 розпорядження про усунення порушень 

законодавства та сплату штрафу від 20.02.2018 № 17/229, 27.09.2018 було 

здійснено моніторинг мовлення ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, 

відповідно до ліцензії НР № 00838-м від 28.01.2016. 

Моніторингом мовлення ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ  

(НР № 00838-м від 28.01.2016), за 27.09.2018 зафіксовано відсутність 
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супутникового мовлення за технічними параметрами, вказаними у ліцензії,  

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «оригінальне комбіноване 

позначення «ІСТОРІЯ ЕМ», словесна частина якого виконана оригінальним 

шрифтом літерами кириличної абетки», що є ознакою порушення умов ліцензії 

та вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- 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).  

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 27.09.2018 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 4 рішення 

Національної ради від 15.02.2018 № 173, пункту 1 розпорядження про усунення 

порушень законодавства та сплату штрафу від 20.02.2018 № 17/229. 

Крім того, за інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – 

ЄДР)  станом на 01.10.2018, до установчих документів ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА», м. Київ (код ЄДРПОУ: 39701533), 15.03.2018 було внесено зміни 

щодо керівника юридичної особи  (За інформацією, вказаною в ЄДР, керівником 

є Мельничук Олександр Сергійович; за ліцензією на мовлення НР № 00838-м від 

28.01.2016 (додаток 2) – директор Біловус Юрій Олегович).  

Відповідно до частин першої, другої статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у разі зміни даних, передбачених частиною 

третьою статті 35 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою 

формою. До заяви додаються завірені у встановленому порядку копії документів, 

які підтверджують необхідність внесення змін до ліцензії. 

У 30-денний термін до Національної ради не надійшла заява ТОВ 

«ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, про переоформлення ліцензії на мовлення 

НР № 00838-м від 28.01.2016 у зв`язку зі зміною керівника юридичної особи.  

Неподання ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, заяви про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00838-м від 28.01.2016 у термін, 

встановлений чинним законодавством, є ознакою порушення вимог частини 

четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (У разі 

виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із 

зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 

робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що 

підтверджують зміну). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ЄВРОМЕДІА 

УКРАЇНА», м. Київ (ліцензія НР № 00838-м від 28.01.2016), за 27.09.2018, а 

також інформацію, вказану в ЄДР станом на 01.10.2018, беручи до уваги 

відсутність у Національній раді заяви ТОВ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ, 

про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00838-м від 28.01.2016 у зв`язку 
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зі зміною керівника юридичної особи, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

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

абзацами третім, п’ятим, шостим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 

за № 1468/31336), Національна рада  
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОМЕДІА УКРАЇНА», м. Київ  

(НР № 00838-м від 28.01.2016), з метою перевірки дотримання вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини четвертої статті 35 (У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової 

форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника 

(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими 

заявником копіями, що підтверджують зміну); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

а також виконання пункту 4 рішення Національної ради від 15.02.2018  

№ 173, пункту 1 розпорядження про усунення порушень законодавства та сплату 

штрафу від 20.02.2018 № 17/229. 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


