
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1478 

 

20.10.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 25 

 

 
Про результати планової перевірки  

ДП „Радіо „Університет”, м. Запоріжжя 

(НР № 0453-м від 30.03.2004) 

 

       Розглянувши матеріали планової перевірки ДП „Радіо „Університет”,        

м. Запоріжжя, здійсненої 26.08.2010  (вид мовлення – ефірне радіомовлення, 

100,8 МГц у м. Запоріжжі та прилеглих районах, позивні: „Юніверс”), 

керуючись частиною восьмою статті 28, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною першою 

статті 70, статтею 72, частинами першою, другою статті 73 та частиною 

першою статті 74 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 

13 і 21, частиною другою  статті 24 Закону України „Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення”,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати недотримання ДП „Радіо „Університет”, м. Запоріжжя,                  

умов ліцензії в частині „програмна концепція мовлення” та Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”: 

- частини 1 статті 9 (у загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації 

не менше 50 відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт або 

музичні твори українських авторів чи виконавців); 

-   частини 1 статті 48 (кожна телерадіоорганізація-ліцензіат зобов’язана вести 

журнал обліку передач, які телерадіоорганізація транслювала чи ретранслювала 

або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та незмінній формі 

третьою особою (оператором телекомунікацій); 

-   частини 4 статті 48 (усі передачі, які телерадіоорганізація транслювала чи 

ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та 

незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), повинні бути 

записані і зберігатися протягом 14 днів від дати їх розповсюдження, якщо у цей 

строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту). 

2. ДП „Радіо „Університет”, м. Запоріжжя, оголосити   попередження. 

3. Відповідно до частини другої статті 75 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” зобов’язати керівництво ДП „Радіо 

„Університет”, м. Запоріжжя, протягом місяця привести діяльність цієї компанії 

у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж 



двох тижнів після цього надіслати звіт до Національної ради, завізований 

представником Національної ради у Запорізькій області. 

4. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної 

справи ДП „Радіо „Університет”, м. Запоріжжя. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент контрольно-

аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент та юридичне 

управління.  

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


