
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 995 

 

16.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

Про розгляд питання щодо проведення планової перевірки  

ТОВ «ТРК «Альтернатива ТВ»,  

смт Свеса Ямпільського району Сумської обл.  

(НР № 0423-п від 05.12.2007) 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/165 від 27.04.2017 

уповноважена особа Національної ради 12 травня 2017 року мала здійснити 

планову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса 

Ямпільського району Сумської обл. (провайдер програмної послуги), однак 

склала Акт від 12.05.2017 щодо неможливості здійснення перевірки.  

Планову перевірку здійснити не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаним у 

ліцензії місцезнаходженням та адресою головної станції ліцензіата не виявлено: 

за юридичною адресою – вул. Коцюбинського, буд. 1, смт. Свеса 

Ямпільського району Сумської обл.; 

за адресою головної станції – вул. Центральна (Горького), буд. 7,  

смт Свеса Ямпільського району Сумської обл.  

Керівництво ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса 

Ямпільського району Сумської обл., про проведення планової перевірки було 

повідомлено рекомендованою поштою 29.04.2017 (лист отримано 

Лукьяненком, 08.05.2017). 

З жодною особою, яка має відношення до діяльності ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району 

Сумської обл., зв’язатися не вдалось. 

За результатами моніторингу від 05.05.2017 зафіксовано, що ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району 

Сумської обл., здійснює діяльність: 

загальна кількість програм програмної послуги: за ліц. – 64 (вітч. – 54), 

факт. – 48 (вітч. – 44); 

універсальна програмна послуга: за ліц. – 34, факт. – 26. 

Таким чином, станом на 12.05.2017 зафіксовано порушення ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району 

Сумської обл., пункту 4.2. (Керівник або уповноважений представник 

ліцензіата під час проведення перевірки зобов’язаний: допускати 

уповноважених осіб Національної ради для проведення перевірки за умови 

дотримання порядку здійснення перевірки, передбаченого чинним 

законодавством; надавати уповноваженим особам Національної ради 

пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають 

під час перевірки; одержувати примірник акта за результатами проведеної 

перевірки) Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 



провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (зі змінами, далі – 

Інструкція), оскільки ліцензіатом не було надано можливості уповноваженому 

працівнику Національної ради здійснити планову перевірку. 

Розглянувши Акт від 12.05.2017 щодо неможливості здійснення перевірки, 

керуючись пунктом 4.2. Інструкції, частиною першою статті 70, частинами 

першою, третьою, 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 порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ»,  

смт Свеса Ямпільського району Сумської обл., пункту 4.2. Інструкції, оскільки 

ліцензіатом не було надано можливості уповноваженому працівнику 

Національної ради здійснити планову перевірку. 

2. ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського 

району Сумської обл., НР № 0423-п від 05.12.2007, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телерадіокомпанія «Альтернатива ТВ», 

смт Свеса Ямпільського району Сумської обл., протягом місяця з дня 

прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія 

«Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району Сумської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «Телерадіокомпанія 

«Альтернатива ТВ», смт Свеса Ямпільського району Сумської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. 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 

 


