
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 500 
 
09.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 
 
Про стан виконання ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ,  
рішення Національної ради від 05.03.2015 № 311   
(НР № 00333-м від 14.07.2011, супутникове ТБ, логотип: «XSPORT»,  
НР № 00340-м від 23.08.2011, багатоканальна телемережа МХ-3) 
 

05.03.2015 Національна рада розглянула питання «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)», ухвалила рішення № 311 про визнання 
порушення ліцензіатом частини 7 статті 27 та пункту а) частини 1 статті 59 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю 
мовлення. Крім того, п. 2 цього рішення ліцензіата було зобов’язано до 
01.04.2015 привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. 

За результатами моніторингу від 01.04.2015 та 02.04.2015 зафіксовано 
відсутність мовлення компанії, що свідчить про невиконання ТОВ 
«ТОТВЕЛЬД», м. Київ, рішення Національної ради від 05.03.2015 № 311. 

Керуючись пунктом в) частини 5 статті 37, пунктом а) частини 1 статті 59, 
частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74 Закону 
України  «Про телебачення радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та  
п. 2 рішення (розпорядження) Національної ради від 05.03.2015 № 311, 
Національна рада 

 

вирішила: 
1. Перенести розгляд питання на наступне засідання у зв'язку з відсутністю 

на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ 
«ТОТВЕЛЬД», м. Київ. 

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

3.  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 
1. Про  виконання  ТОВ  «ТОТВЕЛЬД»,  м.  Київ,  рішення 

Національної  ради  від  05.03.2015 №  311  (НР №  00333‐м  від 
14.07.2011, НР № 00340‐м від 23.08.2011). 

ПОЗИВНІ / ЛОГОТИП  Логотип:” ХSPORT” 

ТЕМА  Невиконання розпорядження 

ЮРИДИЧНА ОСОБА  Товариство з обмеженою відповідальністю „ТОТВЕЛЬД” 

КЕРІВНИК  Кочерга Юрій Олександрович 

ТЕРИТОРІЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  Україна 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЧЛЕН НАЦРАДИ  КІФЛЮК Р.М. 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ПРАЦІВНИК АПАРАТУ  ФЕЩУК У.Ю. 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
Суть  питання:  05.03.2015  Національна  рада  розглянула  питання  «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)», ухвалила рішення № 311 про визнання порушення
ліцензіатом  частини  7  статті  27  та  пункту  а)  частини  1  статті  59  Закону  України  «Про  телебачення  і
радіомовлення» у зв’язку з відсутністю мовлення. Крім того, п. 2 цього рішення ліцензіата було зобов’язано до 
01.04.2015 привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства. 

За результатами моніторингу від 01.04.2015  та 02.04.2015  зафіксовано відсутність мовлення компанії, 
що свідчить про невиконання ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ, рішення від 05.03.2015 № 311. 

 
Рішення: 

1. Визнати  факт  невиконання  ТОВ  «ТОТВЕЛЬД»,  м.  Київ,  п.  2  рішення  (розпорядження)  Національної 
ради  від  05.03.2015  №  311,  направленого  ліцензіату  16.03.2015  вих.  №  17/647,  щодо  приведення  своєї 
діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства у зв’язку з відсутністю мовлення. 

2. Звернутися  до  суду  про  анулювання  ліцензій  НР  №  00333‐м  від  14.07.2011,  НР  №  00340‐м  від 
23.08.2011 ТОВ «ТОТВЕЛЬД», м. Київ. 

 

 


