
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 72 

 

22.01.2014                                                       м. Київ                                              Протокол № 2 

 
Про розгляд питання щодо проведення  

планової перевірки Редакції Верхньорогачицького  

районного проводового радіомовлення  

Верхньорогачицького району Херсонської області,  

смт Верхній Рогачик Херсонської обл.  

(НР № 1732 від 09.07.2004) 

 

Відповідно до рішення Національної ради № 1589 від 31.07.2013 «Про 

затвердження Національною радою Плану проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України на четвертий 

квартал 2013 року» Національною радою з 16 по 17 грудня 2013 року було 

передбачено здійснення планової перевірки Редакції Верхньорогачицького 

районного проводового радіомовлення Верхньорогачицького району 

Херсонської області, смт Верхній Рогачик Херсонської обл. Про дату 

проведення перевірки компанію було повідомлено офіційним листом. 

16.12.2013 та 17.12.2013 представник Національної ради у Херсонській 

області Радіонов С.О. прибув за адресою вул. Ювілейна, 56, смт Верхній 

Рогачик Херсонської обл., для проведення планової перевірки. За вказаною 

адресою уповноважені особи компанії були відсутні, у зв’язку з чим було 

складено Акт щодо неможливості здійснення перевірки телерадіоорганізації  

№ 130(ІІ)Хс/П/17.12.2013-9 від 17.12.2013. За результатами моніторингу, 

здійсненого 26-30.11.2013, зафіксовано відсутність мовлення. 

Головою Верхньорогачицької районної ради було надано копію Довідки з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 

17.12.2013 щодо припинення юридичною особою Редакцією 

Верхньорогачицького районного проводового радіомовлення діяльності.  

Відповідно до пункту «б» частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада анулює ліцензію на мовлення 

на підставі рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата.  

Керуючись пунктом «б» частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частиною 4 статті 37, пунктом а) частини 1 

статті 59, частиною 1 статті 70, частиною 4 статті 71, частинами 1 та 2 статті 73, 

частиною 1 статті 74 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 



вирішила: 

1. Анулювати ліцензію Редакції Верхньорогачицького районного 

проводового радіомовлення Верхньорогачицького району Херсонської області, 

смт Верхній Рогачик Херсонської обл., НР № 1732 від 09.07.2004 на підставі 

рішення про скасування державної реєстрації ліцензіата. 

2. Управлінню ліцензування телерадіомовлення вилучити Редакцію 

Верхньорогачицького районного проводового радіомовлення 

Верхньорогачицького району Херсонської області, смт Верхній Рогачик 

Херсонської обл., із Державного реєстру телерадіоорганізацій України. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи Редакції 

Верхньорогачицького районного проводового радіомовлення 

Верхньорогачицького району Херсонської області, смт Верхній Рогачик 

Херсонської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне управління, управління координації 

та організації роботи представників та секретаріатів представників, управління 

правового забезпечення. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради О. Головатенко.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


