
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1307 

 

30.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 27 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро 

(НР № 00172-м від 29.08.2014, 

супутникове мовлення, логотип: зображення представлене  

у вигляді птаха з розправленими крилами, що зображений 

 на фоні словесної частини «ТЕЛЕКАНАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ») 

 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ТРК 

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, за 30.06.2021 зафіксовано відсутність 

супутникового мовлення, що є ознакою 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 15.07.2021 рішенням № 920 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ 

ТБ», м. Дніпро. 

На виконання наказу голови Національної ради від 16.07.2021 № 5а/189 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ 

ТБ», м. Дніпро (супутникове мовлення, логотип: «зображення представлене у 

вигляді птаха з розправленими крилами, що зображений на фоні словесної 

частини «ТЕЛЕКАНАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ»), за результатами якої складено Акт 

№ 163 від 13.08.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК 

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, було направлено лист рекомендованою 

поштою від 20.07.2021 № 17/1260. 

Відповідно до пункту третього рішення від 15.07.2021 № 920 Національна 

рада зобов’язала ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, у термін до 

03.08.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: вул. 

Телевізійна, буд. 3, офіс 219, м. Дніпро, 49000, документи та матеріали, необхідні 

для проведення перевірки. 

ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, не дотрималося встановленого 

Національною радою терміну подання документів для проведення позапланової 

безвиїзної перевірки. Письмові пояснення, завірені підписом керівника 

Кукурудзою В.О. та печаткою телерадіокомпанії ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ 

ТБ» від 09.08.2021 вих. № 09.08.2021-1, було надано на 6 днів пізніше терміну, 

зазначеного у рішенні Національної ради від 15.07.2021 № 920.  
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 Станом на 13.08.2021 ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро,  

не надало завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії 

фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 30.06.2021; завірені 

керівником копії договорів (з додатками) з оператором телекомунікацій про 

надання послуг розповсюдження програм та оператором супутникового 

ретранслятора про надання послуг розповсюдження програм з супутникового 

ретранслятора «AMOS-7» та довідку за підписом керівника телерадіокомпанії 

або довідку від оператора телекомунікацій про стан мовлення ліцензіата у період 

з 30.06.2021 по 07.07.2021.  

У листі вих. № 09.08.2021-1 від 09.08.2021 ліцензіат визнає відсутність 

мовлення, зокрема у період з 30.06.2021 по 07.07.2021. Причиною відсутності 

мовлення ліцензіат зазначає розірвання договору з оператором супутникового 

ретранслятора ТОВ «ІНСАТКОМ», м. Київ, та недосягнення домовленості з 

іншим оператором. Переговори щодо визначення оператора супутникового 

ретранслятора ще тривають. Після завершення перемовин та визначення нового 

оператора супутникового ретранслятора ліцензіат має наміри укласти угоду на 

обслуговування та переоформити ліцензію у зв’язку зі зміною супутникового 

ретранслятора.  

Зважаючи на технічну неможливість здійснювати супутникове мовлення, 

ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, повідомило Національну раду про 

припинення супутникового мовлення листом вх. № 16/2180 від 17.04.2020. 

Припинення супутникового мовлення на супутнику AMOS-7 ліцензіат пояснив 

проблемами технічного та фінансового характеру, які призвели до припинення 

надання послуг з 09.04.2020 за контрактом № UKVD/092014 від 09.09.2014.  

Слід зазначити, що Національною радою письмово (вих. № 16/480 від 

08.09.2020) було надано роз’яснення ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ»,  

м. Дніпро, що ліцензіат відповідно до підпункту 2 пункту 3 розділу ІІ Закону 

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», який набрав чинності 

16.07.2020, у разі неможливості виконання ним визначеної ліцензією програмної 

концепції або інших умов ліцензії має негайно звернутися до регулятора з листом 

про тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших умов ліцензії.  

Проте ліцензіат не скористався можливістю звернутися до Національної 

ради з листом про тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших 

умов ліцензії.  

Таким чином, e ході перевірки на підставі моніторингу від 30.06.2021 ТОВ 

«ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, встановлено, що за параметрами, 

вказаними в ліцензії на мовлення НР № 00172-м від 29.08.2014, супутникове 

мовлення відсутнє. 

Отже, відсутність супутникового мовлення ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ 

ТБ», м. Дніпро, за параметрами, вказаними в ліцензії на мовлення  

НР № 00172-м від 29.08.2014, супутниковий ретранслятор – «AMOS-7», 

оператор супутникового ретранслятора ТОВ «ІНСАТКОМ», м. Київ, орбітальна 
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позиція 4° Зх.д., частота прийому – 12341 МГц, символьна швидкість – 17900 

Ксимв/сек, коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 3/4, поляризація – 

горизонтальна, умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді, 

зафіксоване моніторингом телерадіопрограм за 30.06.2021, є порушенням вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

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). 

Розглянувши Акт № 163 від 13.08.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, 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 «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, 

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

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, НР № 00172-м від 

29.08.2014, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро, шляхом видачі 

розпорядження про усунення порушень частини сьомої статті 27, частини 

восьмої статті 28, 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 восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ»,  

м. Дніпро. 

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

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпро. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


