
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1342 

 

27.08.2015                                                     м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової перевірки 

ПП «Подільські інтелектуальні системи», 

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл. 

(НР № 1046-п від 14.03.2012) 

 

На підставі звернення Служби безпеки України (вх. № 10/3190 від 

07.07.2015) та рішення Національної ради від 23.07.2015 № 1162 було 

призначено позапланову перевірку ПП «Подільські інтелектуальні системи»,  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., з метою перевірки діяльності 

компанії на предмет дотримання вимог ч. 2, 5 ст. 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та п. 2.3 Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги.   

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/379 від 24.07.2015  

було здійснено позапланову перевірку ПП «Подільські інтелектуальні 

системи», м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., ліцензія  

НР № 1046-п від 14.03.2012 (провайдер програмної послуги), в результаті чого 

складено Акт № ПП/Хм/П/15-2 від 06.08.2015. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» частини 5 статті 42 та  п. 2.3. Положення про 

порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, оскільки порушено 

загальну концепцію добору програм для ретрансляції, змінено директора та 

адресу місцезнаходження головної станції. 

Розглянувши Акт № ПП/Хм/П/15-2 від 06.08.2015 позапланової перевірки 

ПП «Подільські інтелектуальні системи», м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл., керуючись статтею 42 та п. 2.3 Положення про порядок 

видачі ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженого рішенням 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 28 грудня 

2011 року № 2979 (у редакції рішення Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 06 листопада 2014 року № 1187), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2014 року за  

№ 1520/26297, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 

1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1  та 2 статті 75 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 



вирішила: 

1. Визнати порушення ПП «Подільські інтелектуальні системи»,  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., НР № 1046-п від 14.03.2012, ч. 5 

ст. 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та п. 2.3. Положення 

про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, оскільки порушено 

загальну концепцію добору програм для ретрансляції, змінено адресу директора 

та місцезнаходження головної станції.  

2. ПП «Подільські інтелектуальні системи», м. Кам’янець-Подільський 

Хмельницької обл., НР № 1046-п від 14.03.2012, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ПП «Подільські інтелектуальні системи»,  

м. Кам’янець-Подільський Хмельницької обл., протягом місяця привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання 

ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити позапланову 

перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копії цього рішення Національної ради надіслати Службі безпеки 

України та ліцензіату ПП «Подільські інтелектуальні системи», м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акту перевірки долучити до 

ліцензійної справи ПП «Подільські інтелектуальні системи», м. Кам’янець-

Подільський Хмельницької 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 В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 


