
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1933 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
Про розгляд заяви ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 12.08.2021 № 1113 

 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, звернулось до 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) із заявою (вх. № 16/4774 від 16.11.2021) про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради 

від 12.08.2021 № 1113. 

Рішенням від 12.08.2021 № 1113 Національна рада застосувала до ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (ліцензія на мовлення НР  

№ 01445-м від 06.12.2018), санкцію «оголошення попередження» у зв’язку з 

порушенням частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Слід зазначити, що санкцію «оголошення попередження» було застосовано 

12.08.2021, тобто з часу застосування Національною радою відповідної санкції 

минуло менше одного року. 

Розглянувши заяву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, про скасування санкції «оголошення попередження» від 16.11.2021 № 

16/4774, керуючись абзацом п’ятим пункту 3 розділу ІІІ Положення про 

скасування санкції «оголошення попередження», застосованої Національною 

радою України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії 

та/або законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами 

програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 

№ 114, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 

(у редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 



1. Відмовити  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (ліцензія на мовлення  

НР № 01445-м від 06.12.2018), у скасуванні санкції «оголошення попередження», 

застосованої рішенням Національної ради від 12.08.2021 № 1113, оскільки з часу 

застосування Національною радою відповідної санкції минуло менше одного 

року. 

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


