
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 480 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про розгляд заяви ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 26.09.2019 № 1435 

 

ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми, 02.04.2021 звернулось до Національної 

ради із заявою (вх. № 16/1897) про скасування санкції «оголошення 

попередження», яку було застосовано рішенням Національної ради від 

26.09.2019 № 1435. 

Рішенням від 26.09.2019 № 1435 Національна рада визнала порушення ТОВ 

ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми (ліцензія на мовлення НР № 00246-м від 

19.09.2018), частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

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

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

було зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення та вихідних даних (логотип). 

Слід зазначити, що на дату подання заяви (02.04.2021) про скасування 

санкції «оголошення попередження» ліцензіат (ліцензія на мовлення  

НР № 00246-м від 19.09.2018) має дві санкції, які не скасовані у визначеному 

законодавством порядку або відповідними судовими рішеннями: 

- санкцію «оголошення попередження», застосовану рішенням 

Національної ради від 26.09.2019 № 1435; 

- санкцію «оголошення попередження», застосовану рішенням 

Національної ради від 23.12.2020 № 1645. 

Згідно з абзацом третім пункту 2 Розділу І Положення про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або 

законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), системний порушник – 

ліцензіат, який на дату подання заяви про скасування санкції «оголошення 

попередження» має дві санкції і більше санкцій (оголошення попередження, 



стягнення штрафу), які не скасовані у визначеному законодавством порядку або 

відповідними судовими рішеннями. 

Розглянувши заяву ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми (ліцензія на 

мовлення НР № 00246-м від 19.09.2018), про скасування санкції «оголошення 

попередження», від 02.04.2021 вх. № 16/1897, керуючись абзацом другим пункту 

3 розділу ІІІ Положення про скасування санкції «оголошення попередження», 

застосованої Національною радою України з питань телебачення і 

радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, затвердженого 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у редакції рішення 

Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.03.2021 за № 307/35929), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «АКАДЕМ ТV», м. Суми, у скасуванні санкції 

«оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради від 

26.09.2019 № 1435, оскільки ліцензіат (ліцензія на мовлення НР № 00246-м від 

19.09.2018) є системним порушником.  

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми.  

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК 

«АКАДЕМ ТV», м. Суми.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


