
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1560 

 

08.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати планової перевірки  

ДО «КДРТРК», м. Київ 

(НР № 0898-м від 17.04.2002, 

ефірне  РМ, позивні: «радіо «Голос Києва») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/423 від 11.08.2015 

було здійснено планову перевірку ДО «Київська державна регіональна 

телерадіокомпанія», м. Київ (ефірне  РМ, позивні: «радіо «Голос Києва»),  

за результатами якої складено Акт № 58П/(ІІІ)//Кв/СА/15 від 11.09.2015. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення частини 7 статті 27 та 

частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки зменшено загальний обсяг мовлення, обсяг національного 

аудіовізуального продукту, власних, культурно-мистецьких, науково-

просвітницьких програм, обсяг підбірки музичних творів та категорії «інше». 

Розглянувши Акт № 58П/(ІІІ)//Кв/СА/15 від 11.09.2015 планової перевірки 

ДО «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», м. Київ, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 

статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а), б) 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 ДО «Київська державна регіональна 

телерадіокомпанія», м. Київ, НР № 0898-м від 17.04.2002, частини 7 статті 27 та 

частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки зменшено загальний обсяг мовлення, обсяг національного 

аудіовізуального продукту, власних, культурно-мистецьких, науково-

просвітницьких програм, обсяг підбірки музичних творів та категорії «інше». 

2. ДО «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», м. Київ,  

НР № 0898-м від 17.04.2002, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ліцензіата ДО «Київська державна регіональна 

телерадіокомпанія», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 



цього рішення Національна рада може призначити позапланову перевірку або 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Звернутись до Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України із проханням провести аудит радіочастотного ресурсу, що є у їхньому 

підпорядкуванні, та надати Національній раді пропозиції щодо оптимізації 

використання коштів Державного бюджету.  

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ДО «Київська державна 

регіональна телерадіокомпанія», м. Київ. 

6. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити 

до ліцензійної справи ДО «Київська державна регіональна телерадіокомпанія», 

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 С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 
 


