
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 966 

 

29.07.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

 
Про розгляд заяви ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 26.09.2019 № 1437 

 

 

ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ, звернулось до Національної ради 

із заявою (вх. № 16/3080 від 09.07.2021) про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої рішенням Національної ради  

від 26.09.2019 № 1437. 

Рішенням від 26.09.2019 № 1437 Національна рада визнала порушення ТОВ 

«МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ (ліцензія на мовлення  

НР № 00130-м від 10.09.2012): 

- пункту 4 Правил ведення мовлення на теле - і радіоканалах у дні трауру 

(скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затверджених рішенням Національної ради від 

23.07.2015 № 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за 

№ 967/27412;  

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

радіомовлення»;  

- Указу Президента України від 21.05.2007 № 431/2007 «Про заходи у 

зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 

1937-1938 років»;  

- Указу Президента України від 16.05.2014 № 472/2014 «Про День боротьби 

за права кримськотатарського народу»;  

- Указу Президента України від 24.03.2015 № 169/2015 «Про заходи  

з відзначенням у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі  

та 70-ї річниці завершення Другої світової війни»; 

- Постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 № 792-VIII  

«Про визнання геноциду кримськотатарського народу»;  

- Постанови Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII  

«Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», оскільки  зафіксовано 

відсутність 08.05.2019, 18.05.2019 та 19.05.2019 в ефірному часі інформації про 

день пам’яті. 

Слід зазначити, що на дату подання заяви (09.07.2021) про скасування 

санкції «оголошення попередження» ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ»,  
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м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00130-м від 10.09.2012) має дві санкції, які 

не скасовані у визначеному законодавством порядку або відповідними судовими 

рішеннями: 

- санкцію «оголошення попередження», застосовану рішенням 

Національної ради від 23.10.2013 № 2056; 

- санкцію «оголошення попередження», застосовану рішенням 

Національної ради від 26.09.2019 № 1437. 

Згідно з абзацом третім пункту 2 Розділу І Положення про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або 

законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), системний порушник – 

ліцензіат, який на дату подання заяви про скасування санкції «оголошення 

попередження» має дві санкції і більше санкцій (оголошення попередження, 

стягнення штрафу), які не скасовані у визначеному законодавством порядку або 

відповідними судовими рішеннями. 

Розглянувши заяву ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ, про скасування 

санкції «оголошення попередження» від 09.07.2021 вх. № 16/3080, керуючись 

абзацом другим пункту 3 розділу ІІІ Положення про скасування санкції 

«оголошення попередження», застосованої Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або 

законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00130-м від 

10.09.2012), у скасуванні санкції «оголошення попередження», застосованої 

рішенням Національної ради від 26.09.2019 № 1437, оскільки ліцензіат є 

системним порушником. 

2. Копію цього рішення надіслати ТОВ «МЕДІА ГРУПА «НАДІЯ»,  

м. Київ. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «МЕДІА 

ГРУПА «НАДІЯ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування.  
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/   Олег ЧЕРНИШ 

 


