
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2638 

 

15.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 44 

 
Про розгляд питання щодо  

проведення позапланової перевірки 

ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ 

(НР № 00116-м від 20.06.2012,  

супутникове мовлення, логотип: «TV sale UKR») 

 

02.06.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада), розглянувши Акт № 28ПП/Кв/С/16 

від 04.05.2016 щодо неможливості здійснення позапланової перевірки, ухвалила 

рішення № 906, яким визнала порушення ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ»,  

м. Київ, НР № 00116-м від 20.06.2012, частини сьомої статті 27 та пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки ліцензіат не здійснює супутникове мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «TV sale UKR». Пунктом 2 рішення 

Національної ради від 02.06.2016 № 906 ліцензіата було зобов’язано протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Відповідно до пункту 3 рішення Національної ради від 02.06.2016 № 906 

ліцензіату 16.06.2016 було відправлено рекомендованою поштою з 

повідомленням розпорядження Національної ради № 17/1776 про необхідність 

усунення порушень законодавства. Українське державне підприємство 

поштового зв’язку «Укрпошта», м. Київ, 21.07.2016 повернуло Національній 

раді це розпорядження у зв’язку з тим, що за вказаною адресою ТОВ 

«РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ, не знаходиться. 

Моніторингом мовлення ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ, який було 

здійснено 06.09.2016 за параметрами, вказаними у ліцензії НР № 00116-м від 

20.06.2012, зафіксовано відсутність супутникового мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «TV sale UKR», що є ознакою порушення 

вимог частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59  Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» і свідчить про невиконання 

розпорядження про усунення порушень законодавства від 16.06.2016  

№ 17/1776, виданого на підставі рішення Національної ради від 02.06.2016  

№ 906. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 27.10.2016 рішенням  

№ 2240 було призначено позапланову перевірку ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», 

м. Київ. 
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На виконання наказу голови № 5в/504 від 02.11.2016 та діючи відповідно 

до посвідчення на проведення позапланової перевірки перевіряючий 25.11.2016 

прибув за адресою місцезнаходження ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ» (вул. 

Бестужева, буд. 36, м. Київ, 04123), але за цією адресою ліцензіата не було 

виявлено. Лист-повідомлення про здійснення позапланової перевірки було 

надіслано рекомендованою поштою 02.11.2016 (вих. № 17/3195), проте 

07.11.2016 Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» 

лист повернуло до Національної ради з поміткою «за вказаною адресою не 

знаходиться, договору на одержання листів немає». 

Встановити фактичне місце перебування ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ»,  

м. Київ, та провести позапланову перевірку за участю її уповноважених 

представників немає можливості, про що складено Акт  щодо неможливості 

здійснення перевірки телерадіоорганізації від 25.11.2016. 

Крім того, за результатами моніторингу від 06.09.2016 зафіксовано 

відсутність мовлення ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ, за програмною 

концепцією 24 год./добу, супутникове мовлення, логотип: «TV sale UKR», що 

свідчить про невиконання розпорядження щодо усунення порушень вимог 

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» від 16.06.2016 № 17/1776, виданого на підставі 

рішення Національної ради від 02.06.2016 № 906, що згідно із 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 звернення Національної 

ради до суду про анулювання ліцензії на мовлення. 

Слід зазначити, що додатковим моніторингом від 29.11.2016 також 

зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ. 

Станом на 30.11.2016 ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ, із заявою про 

переоформлення чи анулювання ліцензії до Національної ради не зверталося. 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення перевірки ТОВ 

«РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ, від 25.11.2016, врахувавши вищевказану 

інформацію, керуючись частиною сьомою 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 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 ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ,  

НР № 00116-м від 20.06.2012, розпорядження від 16.06.2016 № 17/1776, 

виданого на підставі рішення Національної ради від 02.06.2016 № 906, щодо 
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усунення порушень частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю 

мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, супутникове мовлення, 

логотип: «TV sale UKR». 

2. Звернутися до суду про анулювання  ліцензії НР № 00116-м від 

20.06.2012 ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ. 

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ», м. Київ. 

4. Це рішення Національної ради й Акт щодо неможливості здійснення 

перевірки долучити до ліцензійної  справи ТОВ «РОЗУМНІ ПОКУПКИ»,  

м. Київ.  

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 
 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


