
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1701 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці 

(НР № 00657-м від 19.09.2018, багатоканальне мовлення,  

логотип: «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР № 00657-м від 19.09.2018),  

за 16.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020, 20.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020 та 

29.11.2020 (у день голосування) в телеефірі зафіксовано трансляцію 

передач/сюжетів, що містять приховану передвиборну агітацію, що є ознаками 

порушення ліцензіатом вимог частин четвертої та п’ятої статті 51, частини 

третьої статті 52,  частин четвертої та  восьмої статті 57 Виборчого кодексу 

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

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.12.2010 рішенням  

№ 1529 призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/247 від 11.12.2020 

уповноважені працівники Національної ради були направлені для здійснення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, НР № 00657-м від 19.09.2018. 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, було повідомлено про 

проведення позапланової виїзної перевірки завчасно, 11 грудня 2020 року, 

шляхом безпосереднього вручення листа-повідомлення (вихідний номер № 2/79 

від 11.12.2020) директору телекомпанії Спрінчінат Аллі Степанівні. 

Відповідно до Посвідчення на право проведення виїзної перевірки  

від 11 грудня 2020 року № 186 уповноважені особи Національної ради прибули 

до ліцензіата ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» за його місцезнаходженням:  

58010, м. Чернівці, вул. Університетська, буд. 20. 

Директор ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» Спрінчінат Алла Степанівна 

була відсутня на робочому місці. Представник Національної ради в 

Чернівецькій області для з’ясування ситуації зв’язалася телефоном із 

Спрінчінат А.С. Керівник товариства повідомила, що вона перебуває на 

лікарняному, та надіслала на електронну адресу Національної ради копію 

Листка непрацездатності (Серія АДЗ № 999351 від 16.12.2020)  
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(Листок непрацездатності надійшов на електронну адресу Національної ради 

17.12.2020, о 12:39 год).  

Фактично з 16.12.2020 директору компанії було відомо, що вона не зможе 

взяти участь у даній перевірці. При цьому про те, що перевірка буде 

проводитись 17.12.2020, директору стало відомо ще 11.12.2020,  

що підтверджується підписом на примірнику листа №2/79 від 11.12.2020,  

який їй було вручено особисто. У вказаному листі Національна рада просила 

забезпечити умови для проведення перевірки й заздалегідь підготувати 

документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки,  

а також присутність працівника, відповідального за розміщення в телеефірі 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» передач/сюжетів, що містять приховану 

передвиборну агітацію, із документом, що засвідчує особу (паспорт),  

та документом, який підтверджує його повноваження/посадові обов’язки,  

або іншими документами, що дають підстави вважати його відповідальною 

особою  за розміщення зазначених відеоматеріалів, якщо ця особа  

не є директором компанії.  

Директора ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» було поінформовано, що 

уповноважені особи Національної ради чекають на уповноваженого 

представника ліцензіата для проведення позапланової виїзної перевірки.  

Таким чином, з 12:30 години уповноважені особи Національної ради 

перебували за місцезнаходженням ліцензіата та очікували на уповноваженого 

представника ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ».  

О 17.30 за місцезнаходженням ліцензіата прибув адвокат Раздорський 

Руслан Анатолійович, який пред’явив уповноваженим особам Національної 

ради Ордер на надання правничої (правової) допомоги ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ» СЕ № 1009441. Раздорський Руслан Анатолійович наголосив 

уповноваженим особам Національної ради, що він є уповноваженою особою 

ліцензіата на проведення перевірки та допустив уповноважених осіб 

Національної ради розпочати позапланову виїзну перевірку  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ». Такий тривалий часовий проміжок 

очікування уповноваженими особами Національної ради свідчить про зумисне 

затягування ліцензіатом часу в день позапланової виїзної перевірки  

та вважаються діями, що перешкоджають проведенню перевірки, враховуючи 

той факт, що компанії було заздалегідь відомо про призначену перевірку. 

Перевірку було розпочато згідно з Інструкцією про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженою рішенням Національної ради 

від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у 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 ). 

Уповноважені особи Національної ради, які проводять перевірку, можуть 

вимагати від ліцензіата припинення дій, які перешкоджають проводити 

перевірку, а також одержувати від ліцензіата пояснення, довідки, документи, 
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матеріали, відомості з питань, що виникають під час перевірки та/або складання 

протоколу (протоколів) (абзац 7 пункту 17 розділу ІІІ Інструкції). 

При цьому, під час проведення виїзної перевірки  на ліцензіата абзацом 2 

пункту 1 розділу ІV Інструкції покладено обов’язок своєчасно надати 

уповноваженим особам Національної ради у повному обсязі всі документи, 

пов’язані з предметом перевірки. 

Разом з тим, на прохання представника Національної ради в Чернівецькій 

області до представника ліцензіата Раздорського Р.А. надати необхідні для 

здійснення перевірки документи з питань, що виникли під час перевірки, та для 

складання протоколів про адміністративне правопорушення, а саме:  

плей-листи, ефірні сітки та витяги з журналу обліку та реєстрації передач  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ» за 16.11.2020, 17.11.2020, 19.11.2020, 

20.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020 та 29.11.2020 уповноваженою особою 

ліцензіата відмовлено – з тієї причини, що в нього немає доступу до 

службового кабінету директора товариства, а відтак і до зазначеного переліку 

документів. Також Раздорський Р.А. повідомив, що не має печатки  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ». При цьому, директору  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», як вже зазначалось вище, з 11.12.2020 

було відомо про те, що 17.12.2020 буде проведено перевірку, однак належних 

заходів для забезпечення проведення даної перевірки вжито не було,  

що свідчить про умисне вчинення дій уповноваженою особою ліцензіата, 

спрямованих на перешкоджання проведенню перевірки  уповноваженими  

посадовими особами Національної ради. 

Уповноваженими особами Національної ради було наголошено 

представнику ліцензіата, що абзацами 3, 4 пункту 16 розділу ІІІ Інструкції саме 

на уповноважену особу ліцензіата покладено обов’язок створити умови для 

проведення перевірки уповноваженими особами Національної ради та 

своєчасно надати уповноваженим особам Національної ради пояснення, 

довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час 

перевірки. 

Раздорського Р.А. було повідомлено, що відповідно до пункту 15 розділу ІІІ 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, ненадання у 

повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення перевірки 

та перешкоджання уповноваженим посадовим особам Національної ради 

проводити перевірку, вважається відмовою ліцензіата у проведенні перевірки,  

у разі настання цих обставин складається Акт про відмову в проведенні 

перевірки телерадіоорганізації.  

Раздорський Р.А. повторно відмовився надати запитувані уповноваженими 

особами Національної ради документи. 

Таким чином, у зв’язку з ненаданням у повному обсязі запитуваних 

документів, необхідних для здійснення перевірки, актом позапланової виїзної 

перевірки зафіксовано відмову ліцензіата у проведенні уповноваженими 

особами Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог 

законодавства, що є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії 
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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). 

Розглянувши Акт про відмову в проведенні позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, від 17.12.2020, 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, частиною першою 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. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, у проведенні уповноваженими особами Національної ради 

перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України. 

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, НР № 00657-м від 19.09.2018.  

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці. 

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління організаційного та 

документального забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12

