
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 53 

 

18.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 

Про розгляд питання щодо проведення  

планової перевірки ТОВ «ТРК Терра-ТВ», м. Київ  

(НР № 0639-м від 07.07.2008, кабельне мовлення, логотип: «TR»)  

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/400 від 08.11.2017 

уповноважений працівник Національної ради мав здійснити планову перевірку 

ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, однак склав Акт щодо 

неможливості здійснення перевірки телерадіоорганізації від 20.12.2017. 

Повідомлення про проведення планової перевірки було направлено 

ліцензіату рекомендованою поштою, проте, за інформацією Укрпошти, було 

повернуто до Національної ради у зв’язку із відсутністю адресата. 

Планову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, провести 

не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаним у ліцензії місцезнаходженням (вул. 

Мілютенка, 46, м. Київ, та вул. Райдужна, 25, м. Київ-218) ліцензіата не 

виявлено.  

З жодною особою, яка має відношення до діяльності ТОВ 

«Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, зв’язатися не вдалось. 

Згідно з Додатком 6 до ліцензії НР № 0639-м від 07.07.2008, ТОВ 

«Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, має мовити в кабельних мережах ЗАТ 

«Науково-виробниче об’єднання «Інформаційні технології», м. Київ, та ЗАТ 

«Укртелебуд», м. Київ.  

Відповідно до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у 

сфері телебачення і радіомовлення ЗАТ «Укртелебуд» не має ліцензії 

провайдера програмної послуги та не зареєстроване як суб’єкт інформаційної 

діяльності.  

Крім того, на запит представника Національної ради в м. Києві, ЗАТ 

«Науково-виробниче об’єднання «Інформаційні технології» повідомило, що не 

здійснює ретрансляції програми ТОВ «ТРК Терра-ТВ» під логотипом «TR» у 

зв’язку з відсутністю сигналу телеканалу. 

Моніторингом від 15.12.2017 зафіксовано відсутність кабельного мовлення 

ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, у мережі провайдера програмної 

послуги ЗАТ «Науково-виробниче об’єднання «Інформаційні технології» за 

програмною концепцією 24 год./добу відповідно до ліцензії НР № 0639-м від 

07.07.2008, логотип: «TR», що є порушенням 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». 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення перевірки 

телерадіоорганізації ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, від 

20.12.2017, керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом а) частини першої 

статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 

шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74, частинами першою, другою та третьою 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 Терра-ТВ», м. Київ,  

НР № 0639-м від 07.07.2008, частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ, НР № 0639-м від 

07.07.2008, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телерадіокомпанія Терра-ТВ», м. Київ,  

протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який 

був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності до вимог чинного 

законодавства, Національна рада може призначити позапланову перевірку 

та/або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством 

України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія 

Терра-ТВ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «Телерадіокомпанія 

Терра-ТВ», м. Київ. 

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 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


