
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 190 

 

13.02.2020                                                           м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл. 

(НР № 01453-м від 19.10.2018,  

ефірне мовлення, позивні: «Чигирин-99 FM») 

 

На виконання наказу заступника голови Національної ради № 5а/297 від 

22.10.2019 уповноважені працівники Національної ради були направлені для 

здійснення планової виїзної перевірки ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР»,  

м. Чигирин Черкаської обл. 

Ліцензіата було повідомлено про проведення планової виїзної перевірки 

рекомендованим листом (вих. № б/н від 08.11.2019), який, за інформацією 

Укрпошти, вручено адресату 20.11.2019.  

Уповноваженими на здійснення перевірки працівниками Національної 

ради 26.11.2019 було встановлено відсутність ліцензіата ТОВ «ТРК 

ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл., за місцезнаходженням, 

зазначеним у ліцензії (вул. Херсонська, 59, м. Чигирин Черкаської обл., 20901), 

у зв’язку з чим було складено Акт про відмову в проведенні перевірки 

телерадіоорганізації від 26.11.2019, оскільки відповідно до пункту 15 розділу ІІІ 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок 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 ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл., у 

проведенні перевірки уповноваженими особами 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. 

Результатами моніторингу від 26.11.2019, проведеного на частоті 99,0 МГц 

у м. Чигирин Черкаської обл., зафіксовано відсутність мовлення за програмною 

концепцією 24 год./добу, позивні: «Чигирин-99 FM». 



 

Розглянувши Акт про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації 

від 26.11.2019 ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл., 

керуючись пунктом г) частини п’ятої 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 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 

 

вирішила: 
1. Перенести розгляд питання «Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР», м. Чигирин Черкаської обл. (НР № 01453-м від 

19.10.2018)» на наступні засідання Національної ради у зв’язку з відсутністю на 

засіданні уповноваженого представника ТОВ «ТРК ХОЛОДНИЙ-ЯР»,  

м. Чигирин Черкаської обл. 

2. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

фінансової та бухгалтерської служби, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління організаційного та документального 

забезпечення. 

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 

 

 


