
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 920 

 

18.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл. 

(НР № 00078-м від 30.04.2013,  

кабельне мовлення, логотип: «ДП») 

 

З огляду на інформацію, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), щодо 

керівника юридичної особи, в діяльності ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської 

обл., вбачається наявність ознак порушення частини четвертої статті 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 06.03.2019 рішенням № 290 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка 

Київської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/118 від 12.03.2019 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка 

Київської обл. (місцеве кабельне мовлення, логотип: «ДП»), за результатами якої 

складено Акт № 96 від 26.03.2019.  

У ході перевірки було зафіксовано наступне: 

У ліцензії на кабельне мовлення НР № 00078-м від 30.04.2013 (додаток 2), 

виданій ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., зазначено керівника 

організації (директора) Маєву Ізабеллу Геннадіївну. 

За інформацією, вказаною в ЄДР, до установчих документів ТОВ «ДНІ-

ПРО», м. Українка Київської обл. (код ЄДРПОУ 32224230), 07.12.2018 було 

внесено зміни щодо керівника юридичної особи. Станом на 04.02.2019, 

відповідно до Витягу з ЄДР, керівником юридичної особи ТОВ «ДНІ-ПРО»,  

м. Українка Київської обл., є Ларіончева Наталія Анатоліївна. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

пов’язані особи з суб’єктом інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення це особи, які мають істотну участь у суб’єкті інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; керівники, афілійовані особи 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; особи, 

які мають істотну участь в афілійованих особах суб’єкта інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; члени сім’ї (чоловік, дружина, 

діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і 

дружини) власників суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення; юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені вище, є 
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керівниками або власниками істотної участі; студія-виробник, з якою суб’єктом 

інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення протягом 

календарного року здійснено господарських операцій на загальну суму, що 

перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість). 

Оскільки керівник входить до складу пов’язаних осіб, то зміна керівника 

відповідно тягне за собою зміну складу пов’язаних осіб. 

Заява ТОВ «ДНІ-ПРО» про переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку 

із зміною відомостей про склад управлінських органів надійшла до Національної 

ради 06.03.2019 (вх. № 4/180), тобто з порушенням встановленого 

законодавством терміну, що не є усуненням зафіксованого порушення, оскільки 

не дотримано передбаченого законодавством терміну подання заяви – 30 

робочих днів. 

Таким чином, перевіркою встановлено 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 на мовлення у зв’язку зі 

зміною відомостей про органи управління (зміни відбулись 07.12.2018), а саме: 

керівник організації (директор) за ліц. – Маєва І.Г., факт. – Ларіончева Н.А.; 

одна з пов’язаних осіб за ліц. – Маєва І.Г.; факт. – Ларіончева Н.А. 

Відповідно до пункту б) 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 несвоєчасного подання заяви 

про переоформлення ліцензії у зв'язку з організаційними змінами статусу та умов 

діяльності ліцензіата) Національна рада має право звернутися до суду з позовом 

про анулювання ліцензії на мовлення НР № 00078-м від 30.04.2013 ТОВ «ДНІ-

ПРО», м. Українка Київської обл. 

Розглянувши Акт № 96 від 26.03.2019 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною четвертою 

статті 35, частиною п’ятою статті 37, 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 
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вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., 

частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., НР № 00078-м від 

30.04.2013, оголосити попередження.  

3. Вказати ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської обл., на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка  

Київської обл. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ДНІ-ПРО», м. Українка Київської 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. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  
 


