
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 599  

 

18.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП»,  

м. Городок Хмельницької обл.  

(НР № 01292-м від 26.02.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-5),  

логотип: «1 ПОДІЛЬСЬКИЙ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/80 від 08.02.2019 було 

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

Хмельницької обл. (регіональне багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «1 

ПОДІЛЬСЬКИЙ»), за результатами якої складено Акт №  84 від 20.03.2019. 

Ліцензією НР № 01292-м від 26.02.2018 передбачено мовлення ТОВ «ПРО 

МЕДІА ГРУПП», м. Городок Хмельницької обл., у багатоканальній телемережі 

(МХ-5) у стандарті DVB-T2, оператор телекомунікацій ТОВ «ЗЕОНБУД»,  

м. Київ, у смт Білогір’я та м. Полонне Хмельницької обл. 

Відповідно до частини першої статті 43 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» телерадіоорганізація мала розпочати мовлення до 26.02.2019. 

Моніторингом, здійсненим 11.03.2019 у смт Білогір’я та м. Полонне 

Хмельницької області, зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «ПРО МЕДІА 

ГРУПП» у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVBT-T2 (MPEG-4) у 

зазначених вище населених пунктах.  

Таким чином, перевіркою зафіксовано порушення частини першої статті 43 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (організація-ліцензіат має 

право розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності), 

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

розпочало мовлення у смт Білогір’я та м. Полонне Хмельницької області 

протягом року з дня набрання ліцензією чинності. 

На момент проведення перевірки 20.03.2019 мовлення обсягом 24 год./добу 

у багатоканальній телемережі МХ-5 у стандарті DVBT-T2 у смт Білогір’я та 

прилеглих районах ліцензіат здійснював, яке розпочав 13.03.2019 – з 

порушенням річного терміну початку виходу в ефір.  

На момент проведення перевірки 20.03.2019 мовлення у м. Полонне 

ліцензіат не розпочав. Представник ліцензіата заздалегідь направив до 

Національної ради листа (вх. № 24/99 від 25.02.2019), у якому повідомив про 

неможливість розпочати мовлення відповідно до ліцензії НР № 01292-м від 

26.02.2018 у термін, визначений чинним законодавством, а також про 

зобов’язання розпочати мовлення не пізніше 26.03.2019. 
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За інформацією представника Національної ради в Хмельницькій обл. 

мовлення у м. Полонне ліцензіат розпочав 26.03.2018 – з порушенням річного 

терміну початку виходу в ефір.  

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

Національну раду листом (вх. № 16/2374 від 08.04.2019), що почало мовлення 13 

березня 2019 року у смт Білогір’я та 25 березня 2019 року у м. Полонне.  

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 № 01292-м від 26.02.2018, 

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

Хмельницької обл., НР № 01292-м від 26.02.2018, 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 № 84 від 20.03.2019 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, частиною першою 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 порушення ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП», м. Городок 

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

і радіомовлення». 

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

НР № 01292-м від 26.02.2018, оголосити попередження. 

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

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ПРО МЕДІА ГРУПП»,  

м. Городок Хмельницької обл. 

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

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

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

 

 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=3759-12
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 
 


