
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1546 

 

03.11.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 29 

 
Про результати планової перевірки 

Районної редакції „Липовецька громадська ТРК”,  

м. Липовець Вінницької обл.  

(НР № 0890 від 28.05.2003) 

 

         Розглянувши матеріали планової перевірки Районної редакції 

„Липовецька громадська ТРК”, м. Липовець Вінницької обл., здійсненої 

16.09.2010 р. (вид мовлення – ефірне РМ, 66,86 МГц у м. Липовець, позивні: 

музичний твір автора Олега Карпенчука), керуючись частиною сьомою статті 

27, частиною восьмою статті  28, пунктом „а” статті 59, частиною першою 

статті 70, статтею 72, частиною першою статті 73, частиною першою статті 74 

Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 13, 17, 21 та 

частиною другою статті 24 Закону України “Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”,  Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення Районною редакцією „Липовецька 

громадська ТРК”, м. Липовець Вінницької обл., умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення та Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”: 

- частини другої статті 12 (в Україні забороняється заснування 

телерадіоорганізацій органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, якщо рішення про їх створення або положення про них не 

передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації); 

- частини четвертої статті 12 (установчі та/або статутні документи суб'єкта 

господарювання, який має ліцензію на мовлення або претендує на отримання 

такої ліцензії, мають передбачати створення у складі органів його управління 

спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу 

якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а 

половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації). 

2. Відповідно до пункту б) статті 59 та частини другої статті 75 Закону 

України “Про телебачення і радіомовлення” зобов’язати ліцензіата                   

Районну редакцію „Липовецька громадська ТРК”, м. Липовець Вінницької обл.,  

протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов чинного 

законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради 

звіт, завізований представником Національної ради у Вінницькій області. 

Представнику Національної ради у Вінницькій області через місяць після 



ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його 

виконання ліцензіатом.   

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

справи Районною редакцією „Липовецька громадська ТРК”, м. Липовець 

Вінницької обл. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на контрольно-

аналітичне управління, управління ліцензування телерадіомовлення та 

управління правового забезпечення. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


