
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 572 

 

13.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ  

(НР № 00593-м від 22.09.2015,  

супутникове ТБ, логотип: «HDFASHION&LifeStyle») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, за 

29.12.2020 зафіксовано відсутність супутникового мовлення, передбаченого 

ліцензією НР № 00593-м від 22.09.2015, за програмною концепцією  

24 год/добу, логотип: «HDFASHION&LifeStyle», що є ознакою порушення 

вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради від 12.02.2021 № 120 було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ. 

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, про проведення позапланової безвиїзної 

перевірки було повідомлено рекомендованим листом від 16.02.2021 № 17/239. 

Відправлення вручено 17.02.2021, про що свідчить електронне відстеження 

Укрпошти. 

Відповідно до наказу голови Національної ради від 15.02.2021 № 5а/53 (із 

змінами, внесеними наказом голови Національної ради від 03.03.2021 № 5а/104) 

уповноважена особа Національної ради мала здійснити у період з 26 лютого 

2021 року по 12 березня 2021 року позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ (ліцензія НР № 00593-м від 22.09.2015, логотип: 

«HDFASHION&LifeStyle»). 

Згідно з пунктом 3 Додатка до рішення Національної ради від 

12.02.2021 № 120 ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, було зобов’язане у термін до 

02.03.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу:  

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 29.12.2020, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію договору (з додатками) з оператором 

телекомунікацій про надання послуг розповсюдження програм; 

- довідку за підписом керівника телекомпанії або довідку від оператора 

телекомунікацій про стан мовлення ліцензіата у період з 29.12.2020 по 

05.02.2021 включно. 
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ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, 30.12.2020 надіслало Національній раді 

листа від 30.12.2020 № 94, в якому повідомило, що не має можливості в строк 

до 30.12.2020 надати запитувані документи у зв’язку з перебуванням 

працівників, відповідальних за зберігання та ведення документації, на 

самоізоляції через підозру на COVID-19. Також у листі зазначалось, що «у 

подальшому запитувані документи будуть надані в порядку, визначеному 

чинним законодавством». 

Станом на 12.03.2021 ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, не надало завірену 

керівником копію договору (з додатками) з оператором телекомунікацій про 

надання послуг розповсюдження програм та довідку за підписом керівника 

телекомпанії або довідку від оператора телекомунікацій про стан мовлення 

ліцензіата у період з 29.12.2020 по 05.02.2021 включно. 

Супровідним листом № 63 від 01.03.2021, підписаним директором ТОВ 

«ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, Голубенком С. М., ліцензіат повідомив регулятора 

про те, що термін чинної угоди з оператором супутникового зв’язку сплив. На 

цей час ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, здійснює кабельне мовлення за 

технологією ОТТ. Після проведення перемовин з супутниковим оператором 

ліцензіатом буде укладено угоду та переоформлено ліцензію у зв’язку зі зміною 

супутникового ретранслятора.  

Національна рада зверталась до оператора супутникового зв’язку ПрАТ 

«ДАТАГРУП», м. Київ  (вих. № 17/1617 від 30.11.2020), з проханням надати 

інформацію щодо наявності договірних відносин, а також щодо поточного 

стану мовлення ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ. У відповідь на звернення 

Національної ради ПрАТ «ДАТАГРУП» повідомило, що станом на 2020 рік не 

має діючих договорів з ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ (вх. № 24/913 від 

23.12.2020). 

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, не повідомляло Національну ради про 

припинення супутникового мовлення. 

Окрім того, пунктом 4 рішення Національної ради від 12.02.2021 № 120 

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, рекомендовано у термін до 02.03.2021 надати 

Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, які 

сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії, але ліцензіат їх 

не надав. 

Результати моніторингу Національної ради від 29.12.2020, аналіз наданих 

документів та супровідного листа ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, свідчить про 

те, що ліцензіат не здійснює супутникове мовлення, відповідно до отриманої 

ліцензії НР № 00593-м від 22.09.2015, що є порушенням вимог частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 80 від 12.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28, пунктом а) частини першої статті 59, 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 
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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 «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28 та пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, НР № 00593-м від 22.09.2015, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», м. Київ, протягом трьох 

місяців привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН»,  

м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ЕЙЧДІ ФЕШН», 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 М. Онопрієнка.  

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


