
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 490 

 

28.04.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ 

(НР № 01491-м від 10.05.2019, 

ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське радіо») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/73 від 19.02.2021 було 

здійснено моніторинг і планову виїзну перевірку ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 84 від 17.03.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм ТОВ 

«ПАРБАТ», м. Київ, від 03.03.2021 порушень Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» не зафіксовано. 

Під час розгляду матеріалів планової виїзної перевірки ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ, здійсненої 17.03.2021 (місцеве ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське 

радіо»), було взято до уваги, що ліцензіат проінформував Національну раду про 

неможливість вчасно розпочати мовлення у зв’язку із затримкою отримання 

висновку щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів від ДП 

«Український державний цент радіочастот» (пов’язано з необхідністю 

перенесення передавача) через запровадження в Україні обмежувальних заходів, 

пов’язаних із поширенням COVID-19, і звернувся з проханням продовжити 

термін початку мовлення на 6 місяців (листи від 07.04.2020 вх. № 16/2080, від 

05.05.2020 вх. № 16/2280).  

Про початок мовлення ліцензіат повідомив регулятора 03.09.2020  

(вх. № 16/3401).  

Розглянувши матеріали планової виїзної перевірки ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ, здійсненої 17.03.2021 (місцеве ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське 

радіо»), керуючись частиною першою статті 70 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. Інформацію про результати планової виїзної перевірки ТОВ «ПАРБАТ», 

м. Київ, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ. 



3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 


