
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1563 

 

20.09.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Про результати позапланової виїзної  

перевірки ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ  

(НР № 00008-м від 09.07.2012,  

супутникове мовлення, логотип: «ПРАВО TV») 

 

07.07.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) за результатами позапланової 

перевірки ухвалила рішення № 1539, яким взяла до відома наявність порушення 

ліцензіатом ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, частини сьомої статті 27 та 

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

радіомовлення», оскільки відсутнє супутникове мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу, логотип: «ПРАВО TV». 

Пунктом 2 рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1539 ТОВ «ТРК 

«ПРАВО ТВ», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця привести діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до пункту 3 рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1539 

ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, було надіслано розпорядження про усунення 

у місячний термін порушень законодавства (вих. № 17/2088 від 18.07.2016). 

29.06.2017 Національна рада за результатами позапланової перевірки 

ухвалила рішення № 1031, яким визнала порушення ліцензіатом ТОВ «ТРК 

«ПРАВО ТВ», м. Київ, вимог частини сьомої статті 27, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

невиконання рішення Національної ради від 07.07.2016 № 1539, а також 

розпорядження про усунення порушень законодавства від 18.07.2016  

№ 17/2088, оскільки відсутнє супутникове мовлення за програмною концепцією 

24 год./добу, логотип: «ПРАВО TV», та застосувала до ліцензіата санкцію 

«оголошення попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 29.06.2017 № 1031 ТОВ «ТРК 

«ПРАВО ТВ», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття 

рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

11.01.2018 Національна рада за результатами позапланової перевірки ТОВ 

«ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, ухвалила рішення № 12, яким визнала факт 

відсутності супутникового мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, 

логотип: «ПРАВО TV», що є порушенням вимог частини сьомої статті 27 та 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 
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радіомовлення», що свідчить про невиконання пункту 3 рішення Національної 

ради від 29.06.2017 № 1031 та неусунення ліцензіатом порушень в установлені 

Національною радою строки після оголошення попередження, що стало 

підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» у розмірі, 

розрахованому від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за 

видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з 

додатком до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської 

служби): 5 % (17 708, 10 грн (сімнадцять тисяч сімсот вісім гривень десять 

копійок)). 

Пунктом 4 рішення Національної ради від 11.01.2018 № 12 ліцензіата ТОВ 

«ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, зобов’язано протягом місяця з дня прийняття 

цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

На виконання пункту 6 рішення Національної ради від 11.01.2018 № 12 

ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, було надіслано розпорядження про усунення 

порушень та сплату штрафу (№ 17/96 від 22.01.2018). 

За інформацією Укрпошти, розпорядження Національної ради № 17/96 від 

22.01.2018 не було вручене адресату у зв’язку із закінченням встановленого 

строку зберігання. 

ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, не сплатило до Державного бюджету 

України штраф, нарахований у розмірі 17 708, 10 грн (сімнадцять тисяч сімсот 

вісім гривень десять копійок). 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ 

(НР № 00008-м від 09.07.2012), за 06.06.2018 зафіксовано відсутність 

супутникового мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: 

«ПРАВО TV», що є ознакою порушення умов ліцензії та вимог частини сьомої 

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

і радіомовлення». 

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 06.06.2018 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 4 

рішення Національної ради від 11.01.2018 № 12. 

У зв’язку з цим 11.07.2018 на засіданні Національної ради рішенням № 887 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ»,  

м. Київ. 

Ліцензіата було повідомлено про проведення позапланової виїзної 

перевірки рекомендованим листом (вих. № 17/930 від 18.07.2018). 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/191 від 18.07.2018 

уповноважений представник Національної ради був направлений для 

здійснення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ. 

Уповноваженим на здійснення перевірки працівником Національної ради 

27.07.2018 було встановлено відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, 

зазначеним у ліцензії (вул. Горького, буд. 7-в, м. Київ, 01004), про що було 

складено Акт про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації від 

27.07.2018, оскільки відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 
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телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 05.12.2017 за 1468/31336, далі – Інструкція), зазначена 

обставина (відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у ліцензії) 

є відмовою ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, у проведенні перевірки 

уповноваженою особою Національної ради.  

Відповідно до пункту г) 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 відмови ліцензіата у 

проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності 

відповідно до вимог законодавства України) відмова ліцензіата у проведенні 

перевірки є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії. 

Крім того, результатами моніторингу від 06.06.2018, проведеного за 

технічними параметрами, вказаними в ліцензії НР № 00008-м від 09.07.2012, 

зафіксовано відсутність супутникового мовлення ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ»,  

м. Київ, за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «ПРАВО TV», що є 

порушенням умов ліцензії та 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». 

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 06.06.2018 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 4 

рішення Національної ради від 11.01.2018 № 12. 

Отже, ліцензіат ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, не усунув порушення 

після застосування санкції у вигляді стягнення штрафу в установлені 

Національною радою строки, оскільки не виконав пункт 4 рішення 

Національної ради від 11.01.2018 № 12, що є підставою для звернення 

Національної ради до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ «ТРК 

«ПРАВО ТВ», м. Київ, НР № 00008-м від 09.07.2012, згідно з частиною 

тринадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Якщо порушення не були усунені після застосування санкції у вигляді 

стягнення штрафу, Національна рада звертається до суду з позовом про 

анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги). 

Розглянувши Акт про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації 

від 27.07.2018 ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, керуючись частиною сьомої 

статті 27, пунктом г) частини п’ятої статті 37, 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 та другою статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», пунктом 15 розділу ІІІ Інструкції, статтею 13 та частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 
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вирішила: 

1. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, у 

проведенні працівниками Національної ради перевірки його діяльності 

відповідно до вимог законодавства України. 

2. Визнати порушення ліцензіатом ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, вимог 

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

«Про телебачення і радіомовлення», невиконання пункту 4 рішення 

Національної ради від 11.01.2018 № 12 і розпорядження про усунення 

порушень законодавства та сплату штрафу (№ 17/96 від 22.01.2018). 

3. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ 

«ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, НР № 00008-м від 09.07.2012. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта про відмову у проведенні 

перевірки телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК 

«ПРАВО ТВ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

фінансової та бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління організаційного та документального 

забезпечення. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


