
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 256 

 

21.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП»,  

м. Городок Хмельницької обл. 

(НР № 01233-м від 18.12.2017,  

ефірне мовлення, логотип: «1 ПОДІЛЬСЬКИЙ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/4 від 08.01.2019 було 

проведено планову виїзну перевірку ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл. (регіональне ефірне мовлення, логотип: «1 

ПОДІЛЬСЬКИЙ»), за результатами якої складено Акт № 14 від 31.01.2019.  

Ліцензією НР № 01233-м від 18.12.2017 передбачено мовлення ТОВ «ПРО 

МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., на 5 ТВК у м. Полонне та  

49 ТВК у смт Теофіполь Хмельницької області. До закінчення першого року 

діяльності за вказаною вище ліцензією мовлення не розпочато (моніторинг від 

22.01.2019).  

Стосовно 5 ТВК у м. Полонне: Національна рада на своєму засіданні 

прийняла рішення від 29.08.2018 № 1308, відповідно до якого ліцензія на 

мовлення НР № 01233-м від 18.12.2017 ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл., щодо 5 ТВК у м. Полонне Хмельницької обл., втратила 

чинність з 01.09.2018 в частині докладних характеристик каналу (мережі) 

мовлення у зв’язку з завершенням 31.08.2018 термінів використання 

радіотехнології аналогового телевізійного мовлення. Згідно з пунктом 3 цього 

рішення впродовж 1 місяця з дати його прийняття ліцензіат мав подати до 

Національної ради заяву на переоформлення ліцензії на мовлення. Однак ТОВ 

«ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., не виконало пункт 3 

рішення Національної ради від 29.08.2018 № 1308 і не подало до Національної 

ради заяву на переоформлення ліцензії в частині докладних характеристик 

каналу (мережі) мовлення через необхідність вилучення 5 ТВК у м. Полонне з 

додатка 3.  

Стосовно 49 ТВК у смт Теофіполь: у ході перевірки на підставі моніторингу 

від 22.01.2019 зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП»,  

м. Городок Хмельницької обл., на 49 ТВК у смт Теофіполь Хмельницької обл., 

за програмною концепцією 20 год./добу, регіональне ефірне мовлення, логотип: 

«1 ПОДІЛЬСЬКИЙ». Тобто протягом року з дня набрання ліцензією чинності 

ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., не розпочало 

мовлення на 49 ТВК у смт Теофіполь. 
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Додаткова інформація: під час перевірки ліцензіат повідомив, що мовлення 

на 49 ТВК у смт Теофіполь Хмельницької обл. здійснювалося в період з 

24.01.2019 по 30.01.2019, тобто було розпочато з порушенням терміну, 

передбаченого законодавством (тобто після закінчення першого року діяльності 

– після 19.12.2018).  

На підтвердження цієї інформації ліцензіат надав записи передач, ефірну 

сітку мовлення, журнал обліку передач, плей-листи, а також лист від оператора 

телекомунікацій ТОВ «Телемережі України» від 29.01.2019 № 22, в якому 

зазначено, що тестове мовлення та налаштування обладнання (комутатор 

телевізійний) здійснювалося з 04.01.2019. 

Отже, ліцензіат не скористався своїм правом, передбаченим частиною 

першою статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом року з дня 

набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона зобов’язана у 

десятиденний термін повідомити Національну раду) і не розпочав мовлення 

протягом року з дня набрання чинності ліцензією НР № 01233-м від 18.12.2017, 

що є підставою для анулювання ліцензії ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл., НР № 01233-м від 18.12.2017, згідно з пунктом г) частини 

другої статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Національна рада анулює ліцензію на мовлення на підставі: відсутності 

передбаченого ліцензією мовлення протягом року від дня видачі ліцензії). 

Розглянувши Акт № 14 від 31.01.2019 планової виїзної перевірки ТОВ «ПРО 

МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною першою статті 

43, частиною другою статті 37, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою, шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою статті 75 

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. Взяти до відома інформацію щодо відсутності мовлення ТОВ «ПРО 

МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., на 5 ТВК у м. Полонне 

Хмельницької обл., а також щодо невиконання пункту 3 рішення Національної 

ради від 29.08.2018 № 1308. 

2. Визнати порушення ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл., частини першої статті 43 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

3. ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл.,  

НР № 01233-м від 18.12.2017, оголосити попередження. 

4. Вказати ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., на 

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

5. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

Хмельницької обл. 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3759-12
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6. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 
 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 


