
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 919 

 

17.09.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про результати позапланової перевірки  

ДП «Новий обрій», м. Київ 

(НР № 00204-м від 15.06.2011, 

попередня ліцензія НР № 1265-м від 15.06.2011, 

загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: «Super Radio») 

 

У зв’язку зі зверненням народного депутата України  

Мірошніченка І.М. (вх. № 3/163 від 28.07.2014) Національною радою 27.08.2014 

здійснена позапланова перевірка ДП «Новий обрій», м. Київ (НР № 1265-м від 

15.06.2011, загальнонаціональне ефірне РМ, частота 101,1 МГц у м. Києві, 

позивні: «Super Radio»).  

В результаті чого складено Акт № 17 ПП/Кв./ПА/14 від 27.08.2014.  

В ході перевірки було зафіксовано порушення: 

- ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки в 

ефірі радіокомпанії частка музичних творів склала – 6,5%; 

-  ч. 8 ст. 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

фактичні показники мовлення не відповідають обсягам, зазначеним у ліцензії 

(зменшено обсяг програм власного виробництва, обсяг національного 

продукту, інформаційних, культурно-мистецьких та дитячих передач); 

- п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки під час реклами інвестиційних послуг ТМ ФОРЕКС не було зазначено 

номеру ліцензії (дозволу), що є недотриманням ч. 1 ст. 24 Закону України «Про 

рекламу». 

Крім того, 24.07.2014 Національною радою ухвалено рішення № 398 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1265-м від 15.06.2011 і 

видачі переоформленої ліцензії на новому бланку у зв’язку зі зміною 

директора. Отже, ДП «Новий обрій», м. Київ, має здійснювати діяльність на 

підставі ліцензії НР 00204-м від 15.06.2011. 

Розглянувши Акт № 17 ПП/Кв./ПА/14 від 27.08.2014 позапланової 

перевірки ДП «Новий обрій», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 

28, пунктами а), б) та е) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами  1, 

2, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 

та 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 



вирішила: 

1. Визнати порушення ДП «Новий обрій», м. Київ, вимоги ч. 8 ст. 28,  

п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ДП «Новий обрій», м. Київ, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ДП «Новий обрій», м. Київ, протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до умов ліцензії та вимог чинного 

законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради 

звіт, завізований представником Національної ради в м. Києві. В разі 

невиконання ліцензіатом цього рішення по завершенні вказаного у рішенні 

терміну представнику Національної ради в м. Києві поінформувати про це 

Національну раду. Розглянувши цю інформацію, Національна рада може 

призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі 

документальних свідчень про невиконання рішення, що  передбачено ч. 5 та ч. 

6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до 

суду про  анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням розпорядження про 

усунення порушень, що передбачено п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ДП «Новий обрій»,  

м. Київ.  

5.   Копії цього рішення Національної ради і акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ДП «Новий обрій», м. Київ.  

6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова.     

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 


