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Про розгляд питання щодо проведення  

позапланової перевірки  

ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської обл.  

(НР № 0876-м від 13.03.2009, 

кабельне мовлення, логотип: «NEMO-TV») 
 

19.05.2016 Національна рада розглянула питання «Про розгляд питання 

щодо проведення позапланової перевірки ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква 

Київської обл. (НР № 0876-м від 13.03.2009, кабельне мовлення, логотип: 

«NEMO-TV»)», ухвалила рішення № 854 про взяття до відома наявності 

порушення 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, пунктом 2 цього рішення ліцензіата було зобов’язано протягом семи днів 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

30.05.2016 до ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської обл., було 

направлено окреме Розпорядження (вих. № 17/1562) щодо необхідності 

протягом семи днів з дня оприлюднення рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Результатом моніторингу від 25.05.2016 було зафіксовано відсутність 

кабельного мовлення за програмною концепцією 7 год./добу, логотип: «NEMO-

TV», що свідчить про порушення частини сьомої статті 27 (Ліцензіат 

зобов’язаний виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

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

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2016 рішенням  

№ 1293 було призначено позапланову перевірку ПП ТРК «НЕМО», м. Біла 

Церква Київської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/303 від 23.06.2016 

працівники Національної ради 8 липня 2016 року мали здійснити позапланову 

перевірку ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської обл. (місцеве кабельне 

мовлення, логотип: «NEMO-TV»), однак склали Акт № 7ПП/Кі/ПС/16 від 

08.07.2016 щодо неможливості здійснення перевірки. Позапланову перевірку 

ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської обл., здійснити не вдалося, 

оскільки за вказаним в ліцензії місцезнаходженням та за адресою студійних 

приміщень ліцензіат не знаходиться. 
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Повідомлення щодо здійснення позапланової перевірки ПП ТРК «НЕМО», 

м. Біла Церква Київської обл., відправлено рекомендованою поштою  

(вих. № 17/1817 від 22.06.2016).  

Таким чином, відсутність кабельного мовлення, зафіксована результатом 

моніторингу від 25.05.2016, свідчить про порушення ПП ТРК «НЕМО»,  

м. Біла Церква Київської обл., частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а також 

невиконання ліцензіатом розпорядження Національної ради від 30.05.2016 про 

усунення порушень, виданого на підставі рішення Національної ради від 

19.05.2016 № 854.  

Відповідно до пункту в) частини п’ятої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може звертатися до суду про 

анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту невиконання розпоряджень 

про усунення порушень законодавства та ліцензійних вимог. 

Розглянувши Акт № 7ПП/Кі/ПС/16 від 08.07.2016 щодо неможливості 

здійснення перевірки, керуючись частиною 7 статті 27, пунктом в) частини 

п’ятої статті 37,  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 

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 факт невиконання ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської 

обл., розпорядження Національної ради щодо приведення своєї діяльності у 

відповідність до вимог чинного законодавства від 30.05.2016  

вих. № 17/1562, виданого на підставі рішення Національної ради від 19.05.2016 

№ 854, у зв’язку з відсутністю кабельного мовлення за програмною концепцією 

7 год./добу, логотип: «NEMO-TV». 

2. Звернутися до суду про анулювання ліцензії НР № 0876-м від 

13.03.2009 ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква Київської обл., відповідно до 

пункту в) частини п’ятої статті 37  Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

3. Копію цього рішення надіслати ПП ТРК «НЕМО», м. Біла Церква 

Київської обл. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ПП ТРК «НЕМО»,  

м. Біла Церква Київської обл. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


