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Про розгляд питання щодо проведення  

позапланової перевірки  

ТОВ «Телеканал-100», м. Київ  

(НР № 0207-м від 10.07.2007, 

супутникове мовлення, логотип: «100 телеканал») 

 

Розглянувши Акт № 14 ПП(І)/Кв/С/16 від 29.03.2016 щодо неможливості 

здійснення позапланової перевірки ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, враховуючи 

результати моніторингів від 24-25.03.2016 та 28.03.2016, якими зафіксовано 

відсутність супутникового мовлення (НР № 0207-м від 10.07.2007) за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «100 телеканал», 28.04.2016 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) ухвалила рішення № 627, яким взяла до відома наявність 

порушення ліцензіатом частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Пунктом 2 рішення Національної ради від 28.04.2016 № 627 ліцензіата 

було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства.  

На виконання пункту 3 вищезазначеного рішення Національної ради 

ліцензіату 13.05.2016 було надіслано розпорядження про усунення порушень 

законодавства, вих. № 17/1398. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом рішення Національної ради від 

28.04.2016 № 627 та розпорядження про усунення порушень законодавства від 

13.05.2016, вих. № 17/1398, на засіданні Національної ради 14.07.2016 

рішенням № 1641 було призначено позапланову перевірку ТОВ «Телеканал-

100», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/372 від 20.07.2016 

працівник Національної ради 19.08.2016 мав здійснити позапланову перевірку 

ТОВ «Телеканал-100», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «100 

телеканал»), однак склав Акт № 61/ПП/ІІІ/Кв/С/16 від 19.08.2016 щодо 

неможливості здійснення перевірки. Позапланову перевірку ТОВ «Телеканал-

100», м. Київ, здійснити не вдалося, оскільки за вказаним у ліцензії 

місцезнаходженням ліцензіат не знаходиться. 

Повідомлення щодо здійснення позапланової перевірки ТОВ «Телеканал-

100», м. Київ, відправлено рекомендованою поштою (вих. № 17/2135 та  

№ 17/2136 від 21.07.2016).  



2 

 

По телефону, який вказаний у Державному реєстрі телерадіоорганізацій 

України, зв’язатися з керівництвом не вдалось. 

За вказаним у ліцензії місцезнаходженням ліцензіата не виявлено:  

вул. Фрунзе (нова назва вулиці – Кирилівська), буд. 40, м. Київ; 

вул. Ремонтна, буд. 11, м. Київ. 

Під час перевірки за результатами моніторингів від 24.06.2016, 

29.06.2016, 30.06.2016 та 01.07.2016 зафіксовано відсутність супутникового 

мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «100 телеканал». 

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, не усунуло 

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» та не виконало рішення 

Національної ради від 28.04.2016 № 627, розпорядження про усунення 

порушень законодавства від 13.05.2016 № 17/1398, що згідно з пунктом 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) є підставою для подання Національною 

радою до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.   

Розглянувши Акт № 61/ПП/ІІІ/Кв/С/16 від 19.08.2016 щодо неможливості 

здійснення перевірки, керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом в) 

частини п’ятої статті 37, пунктом а) частини першої статті 59, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 70, частиною другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

статтею 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати факт невиконання ТОВ «Телеканал-100», м. Київ, 

розпорядження від 13.05.2016 № 17/1398, а саме: не усунуто 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» на виконання рішення Національної ради від 

28.04.2016 № 627, оскільки ліцензіат не здійснює супутникове мовлення за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «100 телеканал». 

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії НР № 0207-м від 

10.07.2007 ТОВ «Телеканал-100», м. Київ. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телеканал-100»,  

м. Київ. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «Телеканал-100»,  

м. Київ. 
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5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


