
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 573 

 

13.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл. 

(НР № 00758-м від 14.12.2015, 

ефірне мовлення, логотип: «Грант») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ ТРК «ГРАНТ»,  

смт Ставище Київської обл., за 21.01.2021 зафіксовано відсутність ефірного 

мовлення за параметрами, вказаними в ліцензії на мовлення НР № 00758-м від 

14.12.2015, за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «Грант», що є 

ознаками порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

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

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 12.02.2021 рішенням № 123 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ ТРК «ГРАНТ»,  

смт Ставище Київської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради від 15.02.2021 № 5а/51було 

здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище 

Київської обл. (місцеве ефірне мовлення, логотип: «Грант»), за результатами якої 

складено Акт № 81 від 12.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ ТРК «ГРАНТ»,  

смт Ставище Київської обл., було направлено лист рекомендованою поштою від 

16.02.2021 № 17/247. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення № 123 від 12.02.2021 

Національна рада зобов’язала ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., у 

термін до 02.03.2021 надати наглядовому органу шляхом надсилання на адресу: 

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документів та матеріалів, необхідних для 

проведення перевірки, а саме: фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач 

за 21.01.2021, завірену підписом керівника та печаткою телерадіоорганізації. 

До встановленого терміну ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., 

не надало затребуваного документа. Натомість в останній день перевірки, 

12.03.2021, зареєстровано надходження до Національної ради листа ТОВ ТРК 

«ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., вх. № 24/236 з наданими поясненнями. 

У листі, зокрема, зазначено: «У зв’язку із введенням карантинних обмежень 

ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., понесло фінансові труднощі, у 

зв’язку з чим не змогли виконати зобов’язання перед постачальниками, що 

призвело до тимчасового припинення мовлення. Просимо надати три місяці для 
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відновлення стабільного фінансового становища та зобов’язуємося відновити 

мовлення за вказаний термін». 

У листі ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., що надійшов у 

рамках здійснення позапланової виїзної перевірки, фактично визнається 

відсутність мовлення компанії 21.01.2021 (фотокопію журналу обліку передач не 

надано). Слід додати, що за інформацією Київської філії Концерну РРТ, мовлення 

ліцензіата не здійснюється з травня 2020 року, коли сигнал було вимкнено через 

фінансовий борг ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл. 

Крім того, ліцензіат не скористався можливістю, наданою Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної 

підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього 

бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19», яким запроваджено низку змін до 

законодавства, що регулює правовідносини у сфері телебачення і радіомовлення. 

Зокрема, ліцензіат у разі неможливості виконання ним визначеної ліцензією 

програмної концепції або інших умов ліцензії повинен негайно звернутися до 

Національної ради з листом про тимчасовий відступ від умов програмної 

концепції або інших умов ліцензії. 

Таким чином, перевіркою встановлено порушення ТОВ ТРК «ГРАНТ»,  

смт Ставище Київської обл., вимог 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». 

Розглянувши Акт № 81 від 12.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 

27, частиною восьмою статті 28, пунктом а) частини першої статті 59, частиною 

першою статті 70, частинами першою, п’ятою та шостою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 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. Визнати порушення ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., НР № 00758-м від 

14.12.2015, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл., 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який 

був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог 
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чинного законодавства, Національна рада може призначити позапланову 

перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище 

Київської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК «ГРАНТ», 

смт Ставище 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 М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


