
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 112 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ 

(НР № 01564-м від 05.12.2019, ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське радіо») 

 

За результатами планової виїзної перевірки діяльності ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01564-м від 05.12.2019, Акт перевірки № 123 

від 28.05.2021), Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) 15.07.2021 прийняла рішення № 888, яким визнала 

порушення частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення попередження». 

Пунктом третім рішення Національної ради від 15.07.2021 № 888 ТОВ 

«ПАРБАТ», м. Київ, було зобов’язано з дня набрання чинності рішення привести 

свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Згідно з пунктом четвертим рішення Національної ради від 15.07.2021  

№ 888 ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, 20.07.2021 рекомендованою поштою з 

повідомленням було відправлено розпорядження Національної ради про 

усунення порушень законодавства (вих. № 17/1256). 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної 

ради від 15.07.2021 № 888, розпорядження Національної ради від 20.07.2021  

№ 17/1256 про усунення порушень законодавства, виданого за результатами 

проведеної перевірки, 02.08.2021 було здійснено моніторинг радіопрограми  

ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01564-м від 

05.12.2019. 

Моніторингом радіопрограми ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ (ліцензія на 

мовлення НР № 01564-м від 05.12.2019, позивні: «Гуцульське радіо»), 

зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог 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, а саме: 

зменшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за 

ліцензією – не менше 12 год 36 хв/добу, фактично – 06 год 02 хв/добу; 

змінено формат: за ліцензією – інформаційно-музичний, фактично – 

музично-інформаційний;  
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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 02.08.2021 під час трансляції усіх 

передач взагалі не зафіксовано місцеву тематику (щодо Верховинського району 

або навіть Івано-Франківської області).  

Таким чином, результати моніторингу радіопрограми ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ, за 02.08.2021 свідчать про неусунення ліцензіатом порушень 

законодавства, невиконання пункту третього рішення Національної ради від 

15.07.2021 № 888, розпорядження Національної ради від 20.07.2021 № 17/1256 

про усунення порушень законодавства, що є ознакою порушення вимог пункту 

б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: виконувати рішення Національної ради та 

судових органів). 

У зв’язку з цим на засіданні рішенням Національної ради від 30.09.2021  

№ 1326 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради від 

01.10.2021 № 5а/227 було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«ПАРБАТ», м. Київ (місцеве ефірне мовлення, позивні: «Гуцульське радіо»), за 

результатами якої складено Акт № 204 від 01.11.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом вих. № 17/1786 від 

04.10.2021. 

Відповідно до пункту третього рішення Національної ради від 30.09.2021  

№ 1326 Національна рада зобов’язала ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, у термін до 

21.10.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу:  

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки. 

Крім того, зазначеним рішенням ліцензіату було рекомендовано у термін до 

21.10.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності радіокомпанії. 

ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, надало затребувані документи та письмові 

пояснення, які відносяться до предмету перевірки: лист з переліком документів 

та поясненнями за підписом директора Димченка В.М. був зареєстрований у 

Національній раді за вх. № 16/4376 від 22.10.2021. 

У листі, зокрема, йдеться, що після застосування рішенням Національної 

ради від 15.07.2021 № 888 санкції «оголошення попередження» мовником були 

здійснені певні кадрові і технічні зміни, замінено програмне забезпечення, 

встановлений комплекс програм Sound Empire для автоматизації мовлення. При 

цьому в процесі технічного переоснащення траплялися збої у взаємодії апаратної 

і програмної частин. 02.08.2021 теж трапився такий збій, після якого основний 

серверний комп’ютер був переданий в один з сервісних центрів м. Мукачево для 

поточного ремонту (копія квитанції сервісного центру від 02.08.2021 на суму  

280 гривень). Відтоді для забезпечення мовлення знову вдалися до використання 

апаратури та комп’ютерних програм, що були в експлуатації раніше, і ліцензіат 
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припускає, що саме в цей час могли виникати «перебої у мовленні, які 

лагодились персоналом радіостанції у нештатному режимі». Тоді ж, на думку 

керівника ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, могли трапитися відхилення у мовленні, про 

які зазначено в рішенні про призначення перевірки. 

Ліцензіат просить врахувати, що описані дії мали не типовий для діяльності 

радіостанції характер, виникли внаслідок надзвичайних обставин. При цьому він 

зробив все від нього залежне, щоб не допустити припинення мовлення та 

вчинення більш серйозних порушень. Відповідно до статті 218 Господарського 

кодексу України ці обставини можуть бути основою для непокладення на 

ліцензіата відповідальності. Керівник ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, запевняє, що на 

даний час радіостанція працює в штатному режимі, і з початку серпня 2021року 

фактичне мовлення повністю відповідає вимогам законодавства та умов ліцензії. 

Слід зазначити, що під час перевірки було проаналізовано запис ефіру 

ліцензіата, звірено його з актом моніторингу, і впродовж 02.08.2021 не виявлено 

жодних технічних чи змістовних збоїв у мовленні, на які посилається автор 

листа-відповіді до Національної ради. Мовлення чітке, структуроване, 

запрограмоване, відповідає як журналу обліку передач, витяг з якого надано, так 

і  надісланому для перевірки ефірному плей-листу. Жодних ознак того, що 

робота радіостанції 02.08.2021 відбувалася у нештатному режимі, в ефірі немає. 

Відповідно до плей-листа, мовник відносить передачу «Історична правда з 

Вахтангом Кіпіані» до інформаційного жанру, в той час як автором моніторингу 

її було зараховано до освітньої. Але навіть після корегування підрахунку і 

зарахування цієї передачі до інформаційно-аналітичних і публіцистичних 

передач, що було здійснено під час перевірки, загальний хронометраж передач 

цього жанру протягом доби зріс із 06 год. 03 хв. (06.02:53) до 07 год. 16 хв. 

(07:15:43), однак він залишається недостатнім, адже ліцензією передбачено 

мінімальний показник інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач  

12 год. 36 хв. Натомість у радіоефірі переважає підбірка музичних творів, яка 

займає 68,3 % ефіру (16:24:25), що є свідченням зміни ліцензіатом формату 

мовлення з інформаційно-музичного на музично-інформаційний. 

Окрім того, у вимогах до програмної концепції ліцензіата вказано, що у 

загальному обсязі власного мовлення не менше 15 % мають становити 

інформаційні передачі місцевої тематики. Водночас у жодній з передач не 

містилася інформація на місцеву тематику, що стосувалася б Верховинського 

району чи бодай Івано-Франківської області. Натомість була присутня 

інформація щодо Закарпаття, але вона не є місцевою для мовлення на частоті 

106,7 МГц (смт Верховина та Верховинський район Івано-Франківської області), 

передбаченій ліцензією  НР № 01564-м від 05.12.2019. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

02.08.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів ТОВ 

«ПАРБАТ», м. Київ, зафіксовано невиконання пункту третього рішення 

Національної ради від 15.07.2021 № 888, розпорядження Національної ради від 

20.07.2021 № 17/1256 про усунення порушень законодавства, оскільки з дня 

набрання чинності зазначеним рішенням ліцензіат не привів свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства та не усунув порушення частини 

сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), частини 
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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, а саме: 

зменшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за 

ліцензією – не менше 12 год 36 хв/добу, фактично – 07 год 16 хв/добу; 

змінено формат: за ліцензією – інформаційно-музичний, фактично – 

музично-інформаційний;  

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 02.08.2021 під час трансляції усіх 

передач взагалі не зафіксовано місцеву тематику (щодо Верховинського району 

або навіть Івано-Франківської області).  

Отже, ліцензіат ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, не виконав пункт третій рішення 

Національної ради від 15.07.2021 № 888 та не усунув з дня набрання чинності 

зазначеним рішенням порушення умов ліцензії в частині програмної концепції 

після застосування рішенням Національної ради від 15.07.2021 № 888 санкції 

«оголошення попередження», що є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Рішення про стягнення штрафу приймається 

Національною радою, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув 

порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких 

порушень: телерадіоорганізаціями – 5 відсотків розміру ліцензійного збору за 

порушення умов ліцензії, визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї, 

та/або ліцензійних умов (крім вимог до організаційно-технічних, фінансових та 

інвестиційних зобов’язань ліцензіата) у частині програмної концепції). 

Розглянувши Акт № 204 від 01.11.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 

28, пунктами а), б) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою, шостою, дев’ятою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 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 невиконання ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, пункту третього рішення 

Національної ради від 15.07.2021 № 888 та порушення вимог частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а), б) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Керуючись частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, санкцію 

«стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного збору, 
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нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

5 % (1 252,90 грн (одна тисяча двісті п’ятдесят дві гривні 90 копійок)) – за 

вчинення порушень, передбачених частиною дев’ятою статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не усунув порушення 

умов ліцензії НР № 01564-м від 05.12.2019 в частині програмної концепції в 

установлені Національною радою строки після застосування санкції 

«оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради від 

15.07.2021 № 888. 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, у тридцятиденний 

термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо 

стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі  

5 % (1 252,90 грн (одна тисяча двісті п’ятдесят дві гривні 90 копійок)). Реквізити 

до оплати: одержувач ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, 

рахунок UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у  

м. Києві, МФО 899998 Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ; 

Призначення платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 

10.02.2022 № 112, без ПДВ. 

4. Зобов’язати ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ, шляхом видачі розпорядження про 

усунення порушень, протягом 14 днів з дня набрання чинності цим рішенням 

привести свою діяльність у відповідність до вимог частини сьомої статті 27, 

частини восьмої статті 28, пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».  

5. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ПАРБАТ», м. Київ. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ПАРБАТ»,  

м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


