
                                                 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 226  

 

29.03.2022                                                        м. Київ                                                 Протокол № 6  

 

 

Про скасування пунктів 2, 3, 4 рішень Національної ради  

від 26.01.2022 № 93, 

від 10.02.2022 № 103, 107, 111, 131, 132, 133, 134, 

від 24.02.2022 № 183  

 

У зв’язку із введенням в Україні воєнного стану згідно з Указом Президента 

України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в  Україні», 

затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, Національна рада  

 ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати пункти 2, 3, 4 рішень Національної ради:  

- від 26.01.2022 № 93 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ ТРК «ГРАНТ», смт Ставище Київської обл. (НР № 00758-м від 14.12.2015, 

ефірне ТБ, логотип: «Грант»)»; 

- від 10.02.2022 № 103 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ (НР № 01553-м від 23.07.2010, 

супутникове ТБ, логотип: «КРТ»)»; 

- від 10.02.2022 № 107 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ (НР № 00325-м від 30.08.2018, загальнонаціональне 

багатоканальне ТБ, логотип: «ЕСПРЕСО»)»; 

- від 10.02.2022 № 111 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ (НР № 00476-м від 26.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «4» (комбіноване))»; 

- від 10.02.2022 № 131 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. (НР № 00220-м від 

25.08.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «УКРАЇНА»)»; 

- від 10.02.2022 № 132 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ (НР № 00486-м від 09.09.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «5»)»; 

- від 10.02.2022 № 133 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ (НР № 00349-м від 29.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «ПРЯМИЙ»)»; 



- від 10.02.2022 № 134 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НОВИННА ГРУПА УКРАЇНА», м. Київ (НР № 00150-м від 26.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «УКРАЇНА 24» 

(комбіноване))»; 

- від 24.02.2022 № 183 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ ТРК «ВИШГОРОД», м. Вишгород Київської обл. (НР № 01308-м від 

23.04.2018, кабельне, логотип: «ВИШГОРОД TV»)». 

2. Управлінню контролю та аналізу телерадіомовлення упродовж місяця з 

дня припинення чи скасування правового режиму воєнного стану в Україні 

підготувати проєкти рішень щодо внесення змін до рішень Національної ради, 

вказаних у пункті 1 цього рішення, в частині строків проведення позапланових 

безвиїзних перевірок та строків надання ліцензіатами необхідних документів, 

матеріалів. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 

Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


