
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 311 
 
05.03.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 
 
Про результати позапланової перевірки  
ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ  
(НР № 00333-м від 14.07.2011, 
супутникове ТБ, логотип: «ХSPORT», 
НР № 00340-м від 23.08.2011, 
 багатоканальна телемережа МХ-3) 
 
 На виконання наказу голови Національної ради № 5в/22 від 22.01.2015 
було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ,  
НР № 00333-м від 14.07.2011 (супутникове ТБ, логотип: «ХSPORT»),  
НР № 00340-м від 23.08.2011 (багатоканальна телемережа МХ-3), в результаті 
чого складено Акт № 18(І)/ПП/Кв/А/15 від 17.02.2015. 
 В ході перевірки було зафіксовано порушення частини 7 статті 27 та 
пункту а) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», оскільки за результатами моніторингу від 12.01.2015 
відповідно до ліцензій НР № 00333-м від 14.07.2011 та НР № 00340-м від 
23.08.2011 мовлення ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, не зафіксовано.  

Розглянувши Акт № 18(І)/ПП/Кв/А/15 від 17.02.2015 позапланової 
перевірки ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, здійсненої 17.02.2015 (НР № 00333-м 
від 14.07.2011, вид мовлення - супутникове ТБ, логотип: «ХSPORT»,  
НР № 00340-м від 23.08.2011, багатоканальна телемережа МХ-3), керуючись 
частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а) та б) частини 1 статті 
59, частиною 1 статті 70, частинами  1, 2, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 
статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону 
України «Про Національну раду України з питань телебачення і 
радіомовлення», Національна рада 
 
вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, ч. 7 ст. 27 та п. а) ч. 1 
ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у зв´язку з 
відсутністю мовлення. 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, до 01.04.2015 
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В 
разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 
призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі 
документальних свідчень про невиконання рішення, що  передбачено ч. 5 та  



ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися 
до  суду  про  анулювання  ліцензії у зв’язку з невиконанням розпорядження 
про усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 
ліцензійної справи ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 
управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 
ради В. Севрюкова. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 
 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 



ПРОЕКТ 

 
 

ПИТАННЯ  Про результати позапланової перевірки ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м.
Київ (НР № 00333-м від 14.07.2011, НР № 00340-м від 23.08.2011).

ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП  Логотип: ”ХSPORT” 

ТЕМА  Позапланова перевірка 

ЮРИДИЧНА ОСОБА  Товариство з обмеженою відповідальністю „ТОТВЕЛЬД” 

КЕРІВНИК  Кочерга Юрій Олександрович 

ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  Україна та інші країни в межах зони впевненого прийому; Україна 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ  СЕВРЮКОВ В.В. 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ  КІФЛЮК Р.М. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Суть питання: на виконання наказу голови Національної ради № 5в/22 від 22.01.2015 головний спеціаліст
відділу контролю у сфері телерадіомовлення Федорова Г.В. та провідний спеціаліст відділу контролю у сфері
телерадіомовлення управління контролю та аналізу телерадіомовлення Войтенко А.В. здійснили позапланову
перевірку ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, Акт № 18(І)/ПП/Кв/А/15 від 17.02.2015, моніторинг від 12.01.2015 у м.
Києві, НР № 00333-м від 14.07.2011, вид мовлення – супутникове ТБ; НР № 00340-м від 23.08.2011, 
багатоканальна телемережа МХ-3, логотип: «ХSPORT». 
 
Перевіркою встановлено: 

1. ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, не здійснює: 
- супутникове телевізійне мовлення на вказаних параметрах у Додатку № 3 до ліцензії НР № 00333-м від 

14.07.2011;  
- загальнонаціональне телевізійне мовлення в багатоканальній телемережі МХ-3 у стандарті DVB-T2 

(MPEG-4) на вказаних параметрах у Додатку № 3 до ліцензії НР № 00340-м від 23.08.2011,  
що є порушенням частини 7 статті  27 та пункту а) частини 1 статті 59 Закону України  «Про 

телебачення і радіомовлення». 
2. Юридична та фактична адреса, банківські реквізити, статутні документи, відомості про власників,

адреса студії відповідають умовам зазначеним у ліцензії.  
3. Згідно з ліцензією НР № 00333-м від 14.07.2011 оператор телекомунікацій – ТОВ «Саттелеком», м. 

Київ, місцезнаходження адреси студії – вул. Вавилових, буд. 15, м. Київ. 
4. Згідно з ліцензією НР № 00340-м від 23.08.2011 оператор телекомунікацій – ТОВ «ЗЕОНБУД», м. 

Київ, місцезнаходження адреси студії – вул. Вавилових, буд. 15, м. Київ. 
 
 

Пояснення керівництва: згідно Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили
чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 встановлено, що перевірки підприємств, установ
та організацій, фізичних осіб-підприємців контролюючими органами здійснюються протягом січня – червня 
2015 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його
перевірки. Нагадуємо, що статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
 Також зауважуємо, що станом на сьогоднішній день, не прийнято та навіть не включено до порядку 
денного законопроект № 1824 від 23.01.2015 яким передбачається виключення Національної ради з переліку
органів, що мають право проводити перевірки підприємств у вказаний період без отримання відповідного
дозволу Кабінету Міністрів України. 
 Стосовно тимчасового зупинення мовлення повідомляємо, що це є вимушений крок через вкрай
важкий фінансовий стан телеканалу, що в першу чергу зумовлено досить нестабільною валютною курсовою
ситуацією. Основним наповненням ефіру телеканалу є спортивні трансляції та інші програми, права на які
здебільшого придбані за кордоном. Варто зазначити, що постійні введення Національним банком обмежень та
заборон на придбання іноземної валюти для розрахунку за певні види товарів та послуг також перешкоджають 
належному та своєчасному придбанню прав і забезпеченню виконання ліцензійних зобов'язань телеканалу.  



 
 В той же час триває активне вивчення пропозицій як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках
надання прав на телевізійний контент з метою виявлення оптимального варіанту наповнення ефіру та
подальшої трансляції телеканалу, результатом якого має бути відновлення мовлення.  
 У зв'язку з цим, керівництво телеканалу сподівається на порозуміння з боку Національної ради щодо
ситуації, яка склалася на телеканалі та повідомляє, що для вивчення ринку та адаптації до нових умов потребує
певного часу.  
Але запевняємо, що вже найближчим часом мовлення телеканалу «ТОТВЕЛЬД» буде відновлено. 

 
 
Рішення: 
1. Визнати порушення ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, ч. 7 ст. 27 та п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у зв´язку з відсутністю мовлення. 
2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, протягом десяти днів привести свою діяльність у

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада
може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі документальних свідчень про
невиконання рішення, що  передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
або звернутися до  суду  про  анулювання  ліцензії у зв’язку з невиконанням розпорядження про усунення
порушень, що передбачено  п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

 
 

 
 


