
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 385 

 

28.03.2019                                                            м. Київ                                             Протокол № 9 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ 

(НР № 00509-м від 12.12.2015, 

супутникове мовлення, логотип: «Максі-ТВ») 
 

За результатами позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ «НАША 

ПРАГА» , м. Київ, ліцензія НР № 00509-м від 12.12.2015, Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

06.12.2018 ухвалила рішення № 2167, яким визнала порушення вимог частини 

сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та застосувала до 

ліцензіата санкцію «оголошення попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 06.12.2018 № 2167 ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, було зобов’язано протягом двох тижнів з дня 

ухвалення рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

Згідно з пунктом 4 рішення Національної ради від 06.12.2018 № 2167 ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, 11.12.2018 рекомендованою поштою з 

повідомленням було відправлено розпорядження Національної ради про 

усунення порушень законодавства (вих. № 17/1972). 

За інформацією Укрпошти, розпорядження Національної ради № 17/1972 

від 11.12.2018 було вручене адресату (одержувачу) 27.12.2018. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної 

ради від 06.12.2018 № 2167 21.12.2018 було здійснено моніторинг мовлення 

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, відповідно до ліцензії на мовлення  

НР № 00509-м від 12.12.2015. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НАША ПРАГА» , м. Київ, за 

21.12.2018 зафіксовано порушення вимог частини сьомої статті 27, частини 

восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

Результати моніторингу мовлення за 21.12.2018 свідчать про неусунення 

ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 3 рішення 

Національної ради від 06.12.2018 № 2167, що є ознакою порушення вимог 

пункту б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.01.2019 рішенням № 4 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ. 
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На виконання наказу голови Національної ради № 5а/33 від 15.01.2019 

було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НАША ПРАГА, м. Київ, 

(супутникове мовлення, логотип: «Максі-ТВ»), за результатами якої складено 

АКТ № 17 від 01.02.2019.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 21.12.2018 зафіксовано 

порушення частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення) та пункту а) частини першої статті 

59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

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

зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення. 

Таким чином, результати перевірки свідчать про невідповідність 

діяльності ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, вимогам чинного законодавства, 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства і невиконання пункту 3 

рішення Національної ради від 06.12.2018 № 2167. 

Отже, ліцензіат ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, не привів свою діяльність 

у відповідність до вимог чинного законодавства, оскільки не виконав пункт 3 

рішення Національної ради від 06.12.2018 № 2167 і не усунув порушення після 

оголошення попередження в установлені Національною радою строки. 

Розглянувши АКТ № 17 від 01.02.2019 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, врахувавши інформацію щодо технічної 

помилки (технічна помилка полягає в терміні, визначеному для усунення 

порушень: зазначено один місяць замість двох тижнів), заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії та врахувавши позицію ліцензіата, 

що перевірка дотримання вимог чинного законодавства мала відбутись через 30 

днів після отримання розпорядження (вих. № 17/1972 від 11.12.2018), 

Національна рада з метою прийняття виваженого рішення, задля забезпечення 

прав ліцензіата та з метою надання ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, 

достатнього та повного строку для приведення своєї діяльності до вимог 

законодавства, вирішила здійснити моніторинг для перевірки виконання 

ліцензіатом розпорядження саме через один місяць після його отримання. 

Беручи до уваги розпорядження Національної ради про усунення 

порушень (вих. № 17/1972 від 11.12.2018), Національною радою ухвалено 

рішення від 14.02.2019 № 199 здійснити перевірку ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ, на предмет виконання розпорядження Національної ради про усунення 

порушень протягом місяця після його отримання (вих. № 17/1972 від 

11.12.2018) та дотримання частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Відповідно до пункту 13 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 
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ліцензіату було надіслано рекомендовані листи про проведення позапланової 

перевірки за адресами:  

вул. Жилянська, 101-а, м. Київ, 01135 - згідно з відомостями з ЄДР  

(вих. від 18.02.2019 № 17/339); 

вул. Дмитрівська, 48-Г, літера А, м. Київ, 01054 - згідно з ліцензією  

(вих. від 18.02.2019 № 17/338). 

Задля забезпечення прав ліцензіата та з метою надання ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ, достатнього та повного строку для приведення своєї 

діяльності до вимог законодавства (один місяць з дня отримання 

розпорядження Національної ради (вих. №17/1972 від 11.12.2018)) про 

приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства (за 

інформацією Укрпошти, розпорядження Національної ради № 17/1972 від 

11.12.2018 було вручене адресату (одержувачу) 27.12.2018)), моніторинг 

програмного наповнення ТОВ «НАША ПРАГА» було здійснено 01.02.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 01.02.2019 зафіксовано 

порушення частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення) та пунктів а), б) частини першої 

статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії. Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати 

рішення Національної ради та судових органів) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення: 

- відсутні передачі:  

культурно-мистецькі (за ліцензією – не менше 03 год. 40 хв.);  

науково-просвітницькі (за ліцензією – не менше 02 год. 49 хв./добу);  

розважальні (за ліцензією – не менше 03 год./добу);  

дитячі (за ліцензією – не менше 01 год. 20 хв./добу);  

фільмопоказ (за ліцензією – не менше 03 год./добу); 

- формат не відповідає зазначеному в ліцензії:  

за ліцензією – культурологічно-розважальний. Фільмопоказ;  

фактично – інформаційно-аналітичний (оскільки обсяг інформаційно-

аналітичних та публіцистичних передач фактично склав 23 години 41 хвилину). 

Таким чином, результати перевірки свідчать про невиконання ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, розпорядження Національної ради (вих. №17/1972 

від 11.12.2018) про приведення своєї діяльності у відповідність до вимог 

чинного законодавства протягом місяця з дня його отримання (за інформацією 

Укрпошти, розпорядження Національної ради № 17/1972 від 11.12.2018 було 

вручене адресату (одержувачу) 27.12.2018), що є підставою для звернення 

Національної ради до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ, НР № 00509-м від 12.12.2015 згідно з частиною п’ятою статті 

37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Національна рада може 

звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту 

невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та 

ліцензійних вимог). 
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Директор ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, Мартиросян Т.З. відмовився від 

ознайомлення з актом № 53 від 01.03.2019 виїзної позапланової перевірки та від 

отримання одного примірника акта перевірки. 

06.03.2019 та 20.03.2019 ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, були направлені 

запрошення на засідання Національної ради від 14.03.2019 та 28.03.2019.  

Запрошення були направлені рекомендованими листами з повідомленням 

про вручення, які на дати проведення засідань 14.03.2019 та 28.03.2019   

не були отримані ліцензіатом, про що свідчить інформація з офіційного сайту  

ДП «Укрпошта».  

Крім того, 11.03.2019 та 20.03.2019 на офіційному веб-сайті Національної 

ради були розміщені запрошення уповноважених представників ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ, на засідання Національної ради від 14.03.2019 та 28.03.2019. 

Розглянувши акт № 53 від 01.03.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28, частиною п’ятою статті 37, пунктами а), б) частини першої 

статті 59, 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. Визнати факт невиконання ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, 

розпорядження Національної ради про усунення порушень (вих. № 17/1972 від 

11.12.2018) та порушення частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, НР № 00509-м від 12.12.2015. 

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


