
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1265 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл. 

(НР № 00379-м від 26.12.2014 – кабельне мовлення,  

логотип: «ПРАВДА ТУТ» (комбіноване),  

НР № 00611-м від 05.10.2015 – супутникове мовлення,  

логотип: «ПРАВДА ТУТ») 

 

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 
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діти, чоловіки і дружини) власників суб’єкта 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 телерадіоорганізації, 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 частини сьомої статті 27,  

частини четвертої статті 35, пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 17.06.2021 рішенням № 822 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради від 17.06.2021 № 5а/162 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., за результатами якої 

складено Акт № 144 від 19.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., було направлено лист 

рекомендованою поштою № 17/1084 від 22.06.2021. 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе 

Київської обл., надало затребувані Національною радою документи та матеріали, 

необхідні для проведення перевірки, зокрема, завірені підписом керівника та 

печаткою телерадіоорганізації копії Протоколу № 2 Загальних Зборів Учасників 

ТОВАРИСТВА від 25.09.2020 про зміну директора (до 25.09.2020 директором 

був Гришин Іван Євгенійович, з 26.09.2020 став Ковальов Сергій Гелійович) та 

зміну місцезнаходження (було: 08132, Київська обл., м. Вишневе,  

вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 3; стало: Україна, 08134, Київська обл.,  

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

копію Наказу директора ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ» 

Ковальова С. Г. № 3-К від 26.09.2020 про початок виконання своїх обов’язків, 

копії опису документів, який було сформовано 25.09.2020, для проведення 

державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 
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ЄДР, а також копію Виписки з ЄДР станом на 29.09.2020. З ЄДР випливає, що 

зміни були внесені 26.09.2020.  

Водночас на момент перевірки ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., не подало до Національної ради 

заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або 

копіями, що підтверджують зміни. 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе 

Київської обл., у листі-відповіді до Національної ради пояснює неподання 

документів форс-мажорними обставинами та карантинними обмеженнями, 

викликаними поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, віддаленою 

роботою багатьох працівників за індивідуальним графіком, що 

унеможливлювало здійснення належного контролю за виконанням ними своїх 

функціональних обов’язків. Йдеться також про те, що юрист телерадіокомпанії 

хворів на COVID-19 та знаходився на самоізоляції вдома, що завадило йому 

вчасно подати відповідні документи на переоформлення ліцензій на мовлення. 

Однак жодних підтверджуючих документів про хворобу відповідальних осіб, 

зокрема, юриста, керівника організації або осіб, що їх заміщували, не надано. 

При цьому слід зазначити, що від часу внесення змін до ЄДР минуло понад 

дев’ять місяців. Однак ліцензіат просить врахувати обставини, які, на його 

думку, є форс-мажорними, і просить додатково надати 30-денний термін для 

подання заяви для переоформлення ліцензії, що не передбачено законами чи 

підзаконними нормативно-правовими актами. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі наданих документів та пояснень 

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

обл., встановлено порушення вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат 

зобов'язаний виконувати умови ліцензії), 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) та пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

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

ліцензіат протягом 30 робочих днів не подав до Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною відомостей про склад 

управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата 

(директора) та місцезнаходження юридичної особи (зміни відбулися 26.09.2020):  

директор за ліц. – Гришин Іван Євгенійович, факт. – Ковальов Сергій 

Гелійович; 

місцезнаходження юридичної особи за ліц. – 08132, Київська обл.,  

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 26, кв. 3, факт. – 08134, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, місто Вишневе, вул. Лесі Українки, будинок 74А. 
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Розглянувши Акт № 144 від 19.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе  

Київської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною четвертою статті 35, 

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 «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., частини сьомої статті 27,  

частини четвертої статті 35 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе 

Київської обл., НР № 00379-м від 26.12.2014, НР № 00611-м від 05.10.2015, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл., шляхом видачі розпорядження про усунення 

порушень частини сьомої статті 27, частини четвертої статті 35, пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

протягом 14 днів з дня набрання чинності цим рішенням привести свою 

діяльність у відповідність до вимог частини сьомої статті 27, частини четвертої 

статті 35, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе  

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 

 
 


