
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1533  

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 
 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», м. Київ 

(НР № 00511-м від 22.05.2015,  

супутникове мовлення, логотип: «KVARTAL TV»,  

переоформлено на логотип «FILMUACTION») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/228 від 11.05.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «KVARTAL TV»), за результатами якої 

складено Акт № 53-1 П/(ІІ)//Кв/С/16 від 31.05.2016. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

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

ліцензії), оскільки власники, склад редакційної ради та логотип не відповідають 

ліцензійним умовам, а саме: за ліцензією власники – Созановський С.Л., 

Мірський В.В., Зеленський В.О., Шефір Б.Н., Шефір С.Н.,  фактично - 

Созановський С.Л., Мірський В.В.; 

за ліцензією склад редакційної ради – Драчов Є.В., Ярмощук В.В.,  

Сторчак І.В., Зеленський В.О., Шефір Б.Н., Шефір С.Н.; фактично -  

Драчов Є.В., Ярмощук В.В., Сторчак І.В., Малкова О.Є.; 

вихідні дані (логотип) за ліцензією - «KVARTAL TV» (станом на день 

моніторингу 26.05.2016 і день перевірки 31.05.2016), фактично - 

«FILMUACTION». Рішенням Національної ради від 09.06.2016 № 1250 

ліцензію ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», м. Київ, було переоформлено в частині 

логотипа (було: «KVARTAL TV», стало: «FILMUACTION»); 

2) частини четвертої статті 35 (у разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-

правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника 

(співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний 

протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими 

копіями, що підтверджують зміну), оскільки порушено встановлений законом 

строк (10 робочих днів) для подання заяви про переоформлення ліцензії, а саме: 

державна реєстрація змін до установчих документів відбулася 24.03.2016, а 

пакет документів подано до Національної ради 14.04.2016; 
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3) частини першої статті 43 (організація-ліцензіат про початок мовлення 

зобов’язана у десятиденний термін повідомити Національну раду), оскільки 

ліцензіат не повідомив Національну раду про початок мовлення у десятиденний 

термін; 

4) пункту б) частини 1 статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана 

виконувати рішення Національної ради та судових рішень), оскільки ліцензіат 

протягом місяця з дати ухвалення рішення Національної ради від 29.04.2015  

№ 656 не надіслав копії угод із оператором супутникового ретранслятора та 

оператором телекомунікацій, що свідчить про невиконання п. 2 цього рішення.  

Розглянувши Акт № 53-1 П/(ІІ)//Кв/С/16 від 31.05.2016 планової перевірки 

ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28,  частиною четвертою статті 35, частинами першою, третьою 

статті 46, пунктом б) частини 1 статті 59, частиною першою статті 70, 

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

першою, 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ»,  

м. Київ, Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

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

ліцензії), оскільки власники, склад редакційної ради та логотип не відповідають 

ліцензійним умовам;  

2) частини четвертої статті 35 (у разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-

правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника 

(співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний 

протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими 

копіями, що підтверджують зміну), оскільки ліцензіат своєчасно не подав заяву 

про переоформлення; 

3) частини першої статті 43 (організація-ліцензіат про початок мовлення 

зобов’язана у десятиденний термін повідомити Національну раду), оскільки 

ліцензіат не повідомив Національну раду про початок мовлення у десятиденний 

термін; 

4) пункту б) частини 1 статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана 

виконувати рішення Національної ради та судових рішень), оскільки ліцензіат 

протягом місяця з дати ухвалення рішення Національної ради від 29.04.2015  

№ 656 не надіслав копії угоди із оператором супутникового ретранслятора та 

оператором телекомунікацій, що свідчить про невиконання п. 2 цього рішення.  

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», м. Київ, 

протягом місяця виконати пункт 2 рішення Національної ради від 29.04.2015  

№ 656 шляхом надання копій угод із оператором супутникового ретранслятора 
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та оператором телекомунікацій. У разі невиконання ліцензіатом вимог пункту 

б) частини 1 статті 59 Національна рада може призначити позапланову 

перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України.  

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

ліцензійної справи ТОВ «СПРАВЖНІ КАНАЛИ», 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 С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


