НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 888
15.07.2021

м. Київ

Протокол № 19

Про результати планової виїзної перевірки
ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ
(НР № 01564-м від 05.12.2019,
ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське радіо»)

На виконання наказу голови Національної ради від 19.02.2021 № 5а/74 (із
змінами) було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ
(місцеве ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське радіо»), за результатами якої
складено Акт № 123 від 28.05.2021.
У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм ТОВ
«ПАРБАТ», м. Київ, від 11.03.2021 зафіксовано порушення частини сьомої статті
27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії), частини восьмої статті 28
(Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної програмної концепції
мовлення), пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії
в частині програмної концепції мовлення:
зменшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за
ліц. – 12 год. 36 хв./добу, факт. – 4 год. 04 хв./добу;
змінено формат: за ліц. – інформаційно-музичний, факт. – музичноінформаційний;
не виконано одну із конкурсних умов (вимога до програмної концепції),
зафіксовану в додатку 4, а саме, відповідно до ліцензії: в загальному обсязі
власного мовлення не менше 15 % мають становити інформаційні передачі
місцевої тематики; фактично: протягом ефіру 11.03.2021 під час трансляції усіх
передач взагалі не зафіксовано місцеву тематику (щодо Верховинського району
або навіть Івано-Франківської області).
Розглянувши Акт № 123 від 28.05.2021 планової виїзної перевірки ТОВ
«ПАРБАТ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї
компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28,
пунктом а) частини першої статті 59, 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. Визнати порушення ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, частини сьомої статті 27,
частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення».
2. ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, НР № 01564-м від 05.12.2019, оголосити
попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, з дня набрання чинності
цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного
законодавства.
4. Розпорядження про усунення порушень частини сьомої статті 27, частини
восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ
«ПАРБАТ», м. Київ.
5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи
ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ.
6. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради М. Онопрієнка.
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