
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 638 

 

11.05.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич Львівської обл. 

(НР № 0443-м від 16.06.2004, 

ефірне мовлення, логотип: «Алсет») 
 

За результатами планової перевірки діяльності ТОВ «Алсет Плюс»,  

м. Дрогобич Львівської обл. (НР № 0443-м від 16.06.2004), Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

21.12.2017 ухвалила рішення № 2479, яким визнала порушення вимог частини 

сьомої статті 27, частини четвертої статті 35, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; застосувала до ліцензіата 

санкцію «оголошення попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 21.12.2017 № 2479 ліцензіата 

зобов’язано протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність 

у відповідність до вимог чинного законодавства. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом рішення Національної ради від 

21.12.2017 № 2479 було здійснено моніторинг мовлення ТОВ «Алсет Плюс»,  

м. Дрогобич Львівської обл., відповідно до ліцензії НР № 0443-м від 16.06.2004. 

Моніторингом мовлення ліцензіата за 30.01.2018 зафіксовано відсутність 

мовлення, що є ознакою порушення умов ліцензії та вимог частини сьомої статті 

27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 30.01.2018 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 3 рішення 

Національної ради від 21.12.2017 № 2479. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 01.03.2018 рішенням № 295 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич 

Львівської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/102 від 06.03.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич 

Львівської обл., за результатами якої складено АКТ № 105 від 22.03.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 30.01.2018 зафіксовано 

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», оскільки ефірне мовлення на 42 ТВК за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «Алсет», відсутнє. 
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Крім того, під час перевірки було зафіксовано порушення частини четвертої 

статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (У разі виникнення 

підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною 

організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей 

про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати 

Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з 

документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. 

До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про 

прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) ліцензіат додає відомості про структуру власності з урахуванням 

внесених змін), оскільки ліцензіат протягом 30 робочих днів не подав до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною 

відомостей про органи управління (зміни відбулись 25.01.2017), а саме: директор 

за ліц. – Ковальчин С.В., факт. – Ковальчин Б.С. 

Отже, ліцензіат ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич Львівської обл., не усунув 

порушення після оголошення попередження в установлені Національною радою 

строки та не виконав пункт 3 рішення Національної ради від 21.12.2017 № 2479, 

що є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною 

дев’ятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Рішення 

про стягнення штрафу приймається Національною радою, якщо після 

оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в установлені 

Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень: 

телерадіоорганізаціями – 5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення 

умов ліцензії, визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї, та/або 

ліцензійних умов (крім вимог до організаційно-технічних, фінансових та 

інвестиційних зобов’язань ліцензіата) у частині програмної концепції).  

Розглянувши АКТ № 105 від 22.03.2018 ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич 

Львівської обл., керуючись частиною сьомою статті 27, частиною четвертою 

статті 35, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою, шостою, дев’ятою та одинадцятою 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. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової виїзної 

перевірки ТОВ «Алсет Плюс», м. Дрогобич Львівської обл.(НР № 0443-м від 

16.06.2004, ефірне мовлення, логотип: «Алсет»)» на наступне засідання 

Національної ради. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

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

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


