
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 89 

 

30.01.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 3 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ 

(НР № 01430-м від 09.11.2018, ефірне мовлення, позивні: «ПРЯМИЙ FM») 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/394 від 14.11.2019 було здійснено планову виїзну перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, за результатами якої складено  

АКТ № 324 від 17.12.2019. 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, отримало ліцензію на мовлення 

НР № 01430-м від 09.11.2018 на підставі рішень Національної ради  від 

11.10.2018 № 1761 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

мовлення з використанням частоти 91,5 МГц у м. Марганці Дніпропетровської 

обл.», від 11.10.2018 № 1765 «Про визначення переможця конкурсу та видачу 

ліцензії на мовлення з використанням частоти 91,1 МГц у м. Павлограді 

Дніпропетровської обл.», від 11.10.2018 № 1772 «Про визначення переможця 

конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,2 МГц у 

м. Мелітополі Запорізької обл.», від 11.10.2018 № 1776 «Про визначення 

переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 

98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської обл.», від 11.10.2018 № 1780 «Про 

визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням 

частоти 107,7 МГц у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл.» та від 

11.10.2018 № 1792 «Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на 

мовлення з використанням частоти 104,0 МГц у м. Лубнах Полтавської обл.», 

тим самим взяло на себе зобов’язання щодо виконання ліцензійних умов у 

повному обсязі. 

Згідно додатка 3 до ліцензії на мовлення НР № 01430-м від 09.11.2018 ТОВ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, визначено, що ліцензія поширюється на 

використання наступних частот: 91,5 МГц у м. Марганці Дніпропетровської обл., 

91,1 МГц у м. Павлограді Дніпропетровської обл., 102,2 МГц у  

м. Мелітополі Запорізької обл., 98,8 МГц у м. Білій Церкві Київської обл., 107,7 

МГц у м. Переяславі-Хмельницькому Київської обл., 104,0 МГц у м. Лубнах 

Полтавської обл. 

У ході перевірки на підставі моніторингів від 03.12.2019 та 05.12.2019 

зафіксовано відсутність мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, на 

91,5 МГц у м. Марганці Дніпропетровської обл. та 104,0 МГц у м. Лубнах 

Полтавської обл., за програмною концепцією 24 год./добу, регіональне ефірне 

мовлення, позивні: «ПРЯМИЙ FM».  



 

 

 Відтак ліцензіат ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, не скористався 

правом розпочати мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності, 

що є підставою для анулювання ліцензії на мовлення НР № 01430-м від 

09.11.2018 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).   

Крім того, ліцензіат ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, не 

скористався правом протягом року з дня набрання ліцензією чинності звернутись 

до Національної ради із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення з 

проханням виключити частоти, на яких мовлення не здійснюється. 

Розглянувши АКТ № 324 від 17.12.2019 планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, керуючись частиною сьомою  

статті 27, пунктом г) частини другої статті 37, частиною першою статті 43, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 

частинами першою та другою 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. Перенести розгляд питання «Про результати планової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ (НР № 01430-м від 09.11.2018» на 

06.02.2020. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради Ю. Зіневича.  
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 


