НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1467
09.10.2019

м. Київ

Протокол № 27

Про стан виконання ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса,
пункту 3 рішення Національної ради від 18.07.2019 № 923,
розпорядження про усунення порушень законодавства від 23.07.2019 № 17/1363
(НР № 00084-м від 07.02.2016,
ефірне РМ, позивні: «Радіо Академія»)

За результатами позапланової виїзної перевірки діяльності ТОВ «РАДІО
МАЯК», м. Одеса (ліцензія на мовлення НР № 00084-м від 07.02.2016),
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі –
Національна рада) 18.07.2019 прийняла рішення № 923, яким визнала порушення
частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії),
пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» та застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення
попередження».
Пунктом 3 рішення Національної ради від 18.07.2019 № 923 ТОВ «РАДІО
МАЯК», м. Одеса, було зобов’язано протягом двох тижнів з дня прийняття
рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного
законодавства.
Згідно з пунктом 4 рішення Національної ради від 18.07.2019 № 923
ліцензіату було надіслано рекомендованою поштою з повідомленням копію
рішення та розпорядження про усунення порушень законодавства (вих.
№ 17/1363 від 23.07.2019), яке, за інформацією ПАТ «Укрпошта», ліцензіатом не
отримано (причина повернення – адресат вибув). Місцезнаходження ТОВ
«РАДІО МАЯК», зазначене в ліцензії на мовлення НР № 00084-м від 07.02.2016
(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33), є ідентичне інформації, що міститься
станом на 25.09.2019 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань. До Національної ради не надходила
заява ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, про переоформлення ліцензії на мовлення
НР № 00084-м від 07.02.2016 у зв`язку зі зміною місцезнаходження юридичної
особи.
Рішення Національної ради від 18.07.2019 № 923 було опубліковано на
офіційному сайті Національної ради, відтак регулятор вчинив всі дії для
повідомлення ліцензіата про прийняте рішення щодо необхідності приведення
діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.
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З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної
ради від 18.07.2019 № 923 29.08.2019 було здійснено моніторинг мовлення ТОВ
«РАДІО МАЯК», м. Одеса, відповідно до ліцензії на мовлення
НР № 00084-м від 07.02.2016.
За результатами моніторингу мовлення ТОВ «РАДІО МАЯК», м. Одеса, за
29.08.2019 зафіксовано ознаку порушення ліцензіатом вимог частини сьомої
статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), пункту а) частини
першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензії), оскільки зафіксовано відсутність ефірного радіомовлення,
передбаченого ліцензією НР № 00084-м від 07.02.2016, за програмною
концепцією 24 год./добу, позивні: «Радіо Академія».
Таким чином, результати моніторингу мовлення за 29.08.2019 свідчать про
неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 3 рішення
Національної ради від 18.07.2019 № 923 та розпорядження про усунення
порушень законодавства (вих. № 17/1363 від 23.07.2019).
Розглянувши результати моніторингу мовлення за 29.08.2019, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення», абзацами третім, п’ятим пункту 3 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), Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІО МАЯК», м. Одеса
(НР № 00084-м від 07.02.2016), з метою перевірки дотримання вимог Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення
і
радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов'язана:
дотримуватися
законодавства України та вимог ліцензії; виконувати рішення Національної ради
та судових органів);
а також виконання пункту 3 рішення Національної ради від 18.07.2019
№ 923, розпорядження про усунення порушень законодавства від 23.07.2019
№ 17/1363.
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
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3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим’юк

Відповідальний секретар

/підпис/

О. Ільяшенко

