
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1169 

 

08.08.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про заяву ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл.,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 01467-м від 15.10.2012) 

(багатоканальне, логотип: «ГОРИЗОНТ-TV») 

 

Розглянувши заяву ВИРОБНИЧОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл. (місцезнаходження:  

вул. Гагаріна, 16, м. Первомайський, Харківська обл., 64107; директор Микола 

Васильович Шпак), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

НР № 01467-м від 15.10.2012 (багатоканальне телебачення, місцеве, телемережа 

МХ-5, 2 канали, обсяг мовлення – по 24 години на добу), Національна рада 

дійшла наступного висновку: 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та частиною 1 

статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту б) частини 7 статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом 

строку дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного 

законодавства. Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та 

санкціями Національної ради, не скасованими у визначеному законодавством 

порядку, або відповідними судовими рішеннями. 

До ВИРОБНИЧОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ»,  

м. Первомайський Харківської обл., були застосовані санкції, зокрема: 

рішенням Національної ради від 06.07.2017 № 1218 («стягнення штрафу» у 

розмірі 25%) у зв’язку з порушенням заборони на використання ТРО 

розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також недотримання 

обов’язку щодо поширення виключно об’єктивної інформації, наявність 

пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх 

релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, 

фізичного або майнового стану, соціального походження в аудіовізуальному 

творі «Олесь Бузина: жизнь вне времени», що транслювався в ефірі 21.01.2017, 

частини 5 статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», рішенням 

від 18.04.2019 № 601 (оголошено попередження) у зв’язку з порушенням 



частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

програмна концепція мовлення не відповідає ліцензійним умовам. 

Рішення від 06.07.2017 № 1218, від 18.04.2019 № 601 не скасовані в 

судовому порядку, а тому є чинними. 

Таким чином, дві вищезазначені санкції, застосовані до ліцензіата, є 

чинними та не скасованими у судовому порядку. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на підставі п. 

б) ч. 7 статті 33 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Відмовити ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл., у 

продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 01467-м від 15.10.2012. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на мовлення на каналах мовлення багатоканальної 

телемережі МХ-5, згідно з додатком до рішення, обсяг мовлення – по 24 години 

на добу. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти робочих днів повідомити ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський 

Харківської обл., про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: організаційного та 

документального забезпечення, ліцензування, контролю та аналізу 

телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, юридичне.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

08.08.2019 № 1169 

 

Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення 

 

 

 

 
Начальник управління радіочастотного ресурсу   

та технічного контролю      /підпис/ Т. Мироненко 

 

№ 

з/п 

Оператор 

телекомунікацій, що 

здійснює 

обслуговування і 

експлуатацію 

телемережі) 

Місцезнаходженн

я головної станції 

багатоканальної 

мережі 

Максимальна 

кількість 

каналів 

(ресурс) 

багатоканаль

ної мережі 

Територія розташування 

(прийому) багатоканальної 

мережі) 

1.  ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ 

м. Лозова 

Харківської обл. 

1 канал м. Лозова 

та прилеглі райони 

2.  ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ 

смт Кегичівка 

Харківської обл. 

1 канал смт Кегичівка 

та прилеглі райони 


