
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 822 

 

17.06.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл.  

(НР № 00611-м від 05.10.2015, супутникове ТБ, логотип: «ПРАВДА ТУТ», 

НР № 00379-м від 26.12.2014, кабельне ТБ, логотип: «ПРАВДА ТУТ» (комбіноване)) 

 

Відповідно до частини четвертої статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» 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.  

За інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), до 

установчих документів ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», 

м. Вишневе Київської обл. (код ЄДРПОУ: 39235296), 26.09.2020 було внесено 

зміни про керівника та місцезнаходження юридичної особи.  

Станом на 07.06.2021, відповідно до Витягу з ЄДР: 

- керівником юридичної особи є Ковальов Сергій Гелійович (у ліцензіях на 

мовлення НР № 00611-м від 05.10.2015 та НР № 00379-м від 26.12.2014 

зазначено, що директором є Гришин Іван Євгенійович); 

- місцезнаходженням юридичної особи є: Україна, 08134, Київська обл., 

Києво-Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 74А (у 

ліцензіях на мовлення НР № 00611-м від 05.10.2015 та НР № 00379-м від 

26.12.2014 зазначено місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська обл., 

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 3). 

Слід зазначити, що відповідно до статті 1 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» пов’язані особи з суб’єктом інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення це особи, які мають істотну 

участь у суб’єкті інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення; керівники, афілійовані особи суб’єкта інформаційної діяльності 

у сфері телебачення і радіомовлення; особи, які мають істотну участь в 

афілійованих особах суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і 

радіомовлення; члени сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, 

рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта 
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інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення; юридичні особи, 

в яких фізичні особи, зазначені вище, є керівниками або власниками істотної 

участі; студія-виробник, з якою суб’єктом інформаційної діяльності у сфері 

телебачення і радіомовлення протягом календарного року здійснено 

господарських операцій на загальну суму, що перевищує 50 мільйонів гривень 

(без урахування податку на додану вартість). 

Оскільки керівник юридичної особи входить до складу пов’язаних осіб, то 

зміна керівника відповідно тягне за собою зміну складу пов’язаних осіб 

телерадіоорганізації. 

Станом на 09.06.2021 до Національної ради не надходили заяви ТОВ 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., 

про переоформлення ліцензій на мовлення НР № 00611-м від 05.10.2015 та  

НР № 00379-м від 26.12.2014 у зв`язку зі змінами керівника юридичної особи 

(директора), складу пов’язаних осіб телерадіоораганізації, місцезнаходження 

юридичної особи. 

Неподання ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл., заяв про переоформлення ліцензій на мовлення  

НР № 00611-м від 05.10.2015 та НР № 00379-м від 26.12.2014, маючи відповідні 

підстави, є ознакою порушення вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- 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); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши інформацію, вказану в ЄДР станом на 07.06.2021, беручи до 

уваги відсутність у Національній раді заяв ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., про 

переоформлення ліцензій на мовлення НР № 00611-м від 05.10.2015 та  

НР № 00379-м від 26.12.2014 у зв`язку зі зміною керівника юридичної особи 

(директора), складу пов’язаних осіб телерадіоораганізації, місцезнаходження 

юридичної особи, керуючись частиною четвертою статті 35, частиною першою 

статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», абзацом шостим пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII 
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Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої 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 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл. (НР № 00611-м від 05.10.2015,  

НР № 00379-м від 26.12.2014), з метою перевірки дотримання вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- 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); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 06.07.2021 по 19.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., 

у термін до 08.07.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: 

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки:   

- завірені підписом керівника та печаткою телерадіоорганізації копії 

документів, що підтверджують зміну керівника та місцезнаходження ТОВ 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл.; 

- підписаний керівником телерадіоорганізації перелік пов’язаних осіб, 

оформлений відповідно до Порядку подання телерадіоорганізаціями та 

провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності, 

затвердженого рішенням Національної ради 21.01.2016 № 2, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381 (із змінами). 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл., у термін до 08.07.2021 надати Національній раді 

письмові пояснення, а також матеріали та документи, які сприятимуть 
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об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради, 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 

 
 


