
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 200 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава 

(НР № 01458-м від 09.01.2019, 

супутникове мовлення, логотип: «Останній бастіон») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН»,  

м. Полтава (ліцензія на мовлення НР № 01458-м від 09.01.2019), за період з 

15.06.2020 по 18.06.2020 зафіксовано відсутність супутникового мовлення за 

параметрами, вказаними в ліцензії на мовлення НР № 01458-м від 09.01.2019, за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «Останній бастіон», що є 

ознаками порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

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

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 30.07.2020 рішенням № 887 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 10.12.2020 № 1601) 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ОСТАННІЙ 

БАСТІОН», м. Полтава. 

ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава, про проведення позапланової 

безвиїзної перевірки було повідомлено рекомендованим листом від 14.12.2020 

№ 17/1708. Відправлення вручено 16.12.2020, про що свідчить електронне 

відстеження Укрпошти. 

Відповідно до наказу голови Національної ради від 11.12.2020 № 5а/254, 

уповноважені особи Національної ради мали здійснити у період з 24 грудня 

2020 року по 14 січня 2021 року позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава (НР № 01458-м від 09.01.2019, 

супутникове мовлення, логотип: «ОСТАННІЙ БАСТІОН»). 

Згідно з пунктом 3 додатка до рішення Національної ради від 10.12.2020  

№ 1601, ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава, було зобов’язане надати до 

30.12.2020 представнику Національної ради у Полтавській області Миронович 

Л. М. шляхом надсилання на адресу: пров. Шкільний, 6, каб. 4, м. Полтава, 

36003, документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 15.06.2020, 

16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, завірену підписом керівника та печаткою 

телекомпанії; 

- завірену керівником копію договору (з додатками) з оператором 

телекомунікацій про надання послуг розповсюдження програм. 
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ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН» 30.12.2020 надіслало Національній раді 

України з питань телебачення і радіомовлення листа від 30.12.2020 № 94, у 

якому повідомило, що не має можливості у строк до 30.12.2020 надати 

запитувані документи у зв’язку з перебуванням працівників, відповідальних за 

зберігання та ведення документації, на самоізоляції через підозру на COVID-19. 

Також у листі зазначалось, що «у подальшому запитувані документи будуть 

надані в порядку, визначеному чинним законодавством». 

Примірник даного листа було також доставлено 30.12.2020 кур’єром 

представнику Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

у Полтавській області на адресу: м. Полтава, пров. Шкільний, 6, каб. 4.  

Станом на 14.01.2021 (у день складання акта) ТОВ «ОСТАННІЙ 

БАСТІОН» не надало представнику Національної ради у Полтавській області 

документів, що належать до предмету перевірки, у термін, встановлений 

рішенням Національної ради від 10.12.2020 № 1601, для проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, 

необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений 

рішенням Національної ради про призначення безвиїзної перевірки, є відмовою 

ліцензіата у проведенні перевірки, відповідно до пункту 15 розділу III 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 р. за № 1468/31336), та є підставою для звернення до суду про 

анулювання ліцензії відповідно до пункту «г» частини 5 статті 37 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

Розглянувши Акт про відмову в проведенні позапланової безвиїзної 

перевірки ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава, від 14.01.2021, керуючись 

пунктом г) частини п’ятої статті 37, частиною першою статті 70, частинами 

першою, другою, п’ятою, шостою статті 72, частиною першою статті 73, 

частиною першою статті 74, частиною першою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», пунктом 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, статтею 13 та частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН»,  

м. Полтава, у проведенні уповноваженою особою Національної ради перевірки 

його діяльності відповідно до вимог законодавства України. 
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2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ 

«ОСТАННІЙ БАСТІОН», м. Полтава, НР № 01458-м від 09.01.2019.  

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ОСТАННІЙ БАСТІОН»,  

м. Полтава. 

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ОСТАННІЙ 

БАСТІОН», м. Полтава. 

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління організаційного та 

документального забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


