
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 1844 

 

18.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе  

Київської обл. (НР № 00843-м від 02.10.2012, 

багатоканальне  мовлення (МХ-5), логотип: «ПРАВДА ТУТ ЛЬВІВ») 

 

Розглянувши інформацію, вказану в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом 

на 16.07.2018, беручи до уваги відсутність у Національній раді заяви ТОВ 

«МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл., про переоформлення 

ліцензії на мовлення НР № 00843-м від 02.10.2012 у зв`язку зі зміною прямого 

власника, що є ознакою порушення вимог частини четвертої статті 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», 02.08.2018 на засіданні 

Національна рада рішенням № 1226 призначила позапланову безвиїзну 

перевірку ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/206 від 20.08.2018 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл. (багатоканальне 

мовлення (МХ-5), логотип: «ПРАВДА ТУТ ЛЬВІВ»), за результатами якої 

складено Акт № 205 від 04.09.2018. 

У ході перевірки встановлено порушення ТОВ 

«МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл., вимог 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 протягом 30 робочих днів 

ліцензіат не звернувся до Національної ради із заявою про переоформлення 

ліцензії на мовлення  у зв’язку із зміною  власника, що  відбулася 26.02.2018: 

за ліцензією власник - ТОВ «ПРАВДАТУТ ЛЬВІВ МЕДІА», 79018,  

м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 1, офіс 401, код ЄДР 41107129; 



фактично (за інформацією в ЄДРПОУ) власник - ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

ПРАВДАТУТ ЛЬВІВ», 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район,  

м. Вишневе, вул. Ломоносова, 26, кв. 3, код ЄДР 41865341. 

Розглянувши Акт № 205 від 04.09.2018 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл., заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

четвертою статті 35, пунктом б) частини п’ятої статті 37, частиною першою 

статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою та тринадцятою 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 «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе 

Київської обл., частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл., НР № 

00843-м від 02.10.2012, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської обл., 

на неприпустимість у подальшому порушень чинного законодавства. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС»,  

м. Вишневе Київської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «МУЛЬТИПЛЕКСРЕСУРС», м. Вишневе Київської 

обл. 

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 
 


