
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1905 

 

14.11.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ «БОРИСПІЛЬ»,  

м. Бориспіль Київської обл. (НР № 01344-м від 08.08.2018, 

кабельне мовлення, логотип: «ТРС») 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/224 від 09.09.2019 було здійснено планову виїзну перевірку  

КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ «БОРИСПІЛЬ», м. Бориспіль Київської обл. 

(кабельне мовлення, логотип: «ТРС»), за результатами якої складено АКТ  

№ 176 від 09.10.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 26.09.2019 (будній день) та 

29.09.2019 (вихідний день) зафіксовано порушення Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії), оскільки ліцензіат не дотримується визначеної програмної 

концепції мовлення, а саме: 

зменшено обсяг розважальних передач,  у будні: за ліц. – 30 хв./добу, факт. 

– 4 хв./добу; у вихідні і святкові дні: за ліц. – 1 год. 5 хв./добу, факт. – 2 хв./добу; 

відсутні дитячі передачі у вихідний день (за ліц. – 10 хв./добу); 

змінено формат мовлення,  за ліц. -  «інформаційно-розважальний», факт. – 

«інформаційний»; 

частини четвертої статті 35 (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 
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переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про органи 

управління, а саме: 

керівник організації (директор), за ліц. - Бондаренко Н.Л., факт. -  

Бокова Л. В. (зміни відбулись 12.06.2019); 

одна з пов’язаних осіб, за ліц. - Бондаренко Н. Л., факт. - Бокова Л. В. (зміни 

відбулись 12.06.2019); 

один з членів редакційної ради, за ліц. - Бельськіте К. В.; факт. - Ластовка В. 

В. (зміни відбулись 11.07.2019); 

частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під 

час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні 

дані), оскільки змінено вихідні дані:  

за ліц. – логотип: «ТРС»,  

факт. – «ТРС Бориспіль телеканал твого міста». 

Враховуючи факт відсутності заяви КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ 

«БОРИСПІЛЬ», м. Бориспіль Київської обл., про переоформлення ліцензії у 

зв'язку зі зміною відомостей про органи управління станом на день проведення 

перевірки та норму 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 КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ «БОРИСПІЛЬ», 

м. Бориспіль Київської обл., НР № 01344-м від 08.08.2018. 

Розглянувши АКТ № 176 від 09.10.2019 планової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ «БОРИСПІЛЬ», м. Бориспіль Київської обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись  

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частиною четвертою 

статті 35, частиною п’ятою статті 37, частинами першою та третьою статті 46, 

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

першою, другою, п’ятою та 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», 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 планової виїзної перевірки 

КП «ТЕЛЕРАДІОСТУДІЯ «БОРИСПІЛЬ», м. Бориспіль Київської обл. (НР  

№ 01344-м від 08.08.2018)» на наступні засідання Національної ради для 

з’ясування обставин справи. 

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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


