
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1376 

 

19.09.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 25 
 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ 

(НР № 00169-м від 19.09.2011, багатоканальне телебачення (МХ-5),  

логотип: ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» емблема «112 УКРАЇНА») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ  

(НР № 00169-м від 19.09.2011, логотип: ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» емблема 

«112 УКРАЇНА»), за 19.07.2019 зафіксовано ознаки порушення вимог  

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та третьої 

статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 01.08.2019 рішенням № 1067 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ»,  

м. Київ. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/203 від 20.08.2019 було здійснено позапланову виїзну перевірку  

ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ (регіональне багатоканальне телебачення 

у багатоканальній телемережі МХ-5, логотип: ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» 

емблема «112 УКРАЇНА»), за результатами якої складено АКТ № 157 від 

23.08.2019. 

Відповідно до пункту 13 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованим у 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) 

(далі – Інструкція), ліцензіату було надіслано рекомендованою поштою листа 

про проведення у період з 22.08.2019 по 23.08.2019 позапланової виїзної 

перевірки за місцезнаходженням ліцензіата, вказаним у ліцензії, вих. № 17/1582 

від 07.08.2019.  

Лист-повідомлення про проведення позапланової виїзної перевірки також 

було направлено 07.08.2019 кур’єрською поштою за місцезнаходженням 

ліцензіата, вказаним у ліцензії, та електронною поштою (09.08.2019) на адресу, 

вказану на офіційному сайті ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ» та у заявних 

документах ліцензіата (info@112.ua), повідомлення про проведення 

позапланової перевірки було розміщено 08.08.2019 на офіційному сайті 

Національної ради (https://www.nrada.gov.ua/uvagy-tov-ariadna-tv-tov-lider-tv-tov-
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novyj-format-tv-tov-tv-vybir-tov-partner-tv/) та на сторінці регулятора в соціальній 

мережі «Facebook» (https://www.facebook.com/Nacrada/) .    

Крім того, 13.08.2019 ліцензіата було повідомлено телефонним зв’язком  

(за контактним номером (044) 389-51-12, вказаним на сайті ТОВ «НОВИЙ 

ФОРМАТ ТВ», а також у заявних документах ліцензіата) про дату проведення 

цієї позапланової виїзної перевірки. 

Отже, регулятор вчинив всі дії, передбачені Інструкцією, для повідомлення 

ліцензіата про проведення позапланової виїзної перевірки з метою недопущення 

порушення прав ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 19.07.2019 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення: 

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

ліцензії), оскільки змінено формат мовлення: за ліцензією – розважально-

інформаційний. Фільмопоказ, фактично – інформаційний;  

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки: 

збільшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач:  

за ліц. – 2 год. 30 хв/добу, факт. – 22 год. 50 хв./добу; 

відсутні: 

культурно-мистецькі передачі (за ліцензією – 15 хв./добу); 

науково-просвітницькі передачі (за ліцензією – 15 хв./добу); 

розважальні та музичні передачі (за ліцензією – 03 год. 30 хв./добу); 

дитячі передачі (за ліцензією – 30 хв./добу); 

фільмопоказ (за ліцензією – 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 «НОВИЙ 

ФОРМАТ ТВ» емблема «112 УКРАЇНА», фактично «112 УКРАЇНА». 

Крім того, встановлено невиконання ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ»,  

м. Київ, конкурсних умов, передбачених додатком 4 до ліцензії на мовлення  

НР № 00169-м від 19.09.2011, а саме: рекомендовано розміщення дитячих 

передач, фактично дитячі передачі в ефірі ліцензіата відсутні. 

Розглянувши АКТ № 157 від 23.08.2019 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», 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 та шостою 

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

частинами першою та 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 
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вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ,  

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та третьої 

статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ ТВ», м. Київ, НР № 00169-м від 19.09.2011, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ 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 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ 

ТВ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «НОВИЙ ФОРМАТ 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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 
 


