
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 254 

 

25.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про призначення позапланової перевірки  

ТОВ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків 

(НР № 00570-м від 20.12.2013,  

ефірне РМ, позивні: «Радіо Блік») 

 

До Національної ради 16.01.2016 та 18.01.2016 звернувся мешканець              

м. Артемівська Донецької області, який у телефонній розмові повідомив, що на 

частотах 106,6 МГц та 105,4 МГц у м. Артемівську транслюється програма з 

позивними «Перець FМ», «Стильное». 

За результатами вибіркового моніторингу мовлення ТОВАРИСТВА                                     

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, здійсненого 22.01.2016  з 08:40 до 09:00 

секретаріатом представника Національної ради у Донецькій області відповідно 

до ліцензії НР № 00570-м від 20.12.2013, зафіксовано, що на частоті 105,4 МГц 

у м. Артемівську Донецької області використовувались позивні: «Перець FМ», 

«Стильное» (ліцензією передбачено використання позивних: «Радіо Блік» та не 

передбачено ретрансляції програм інших мовників), що є ознакою порушення 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація  зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під  час  ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані). 

Відповідно до ліцензії НР № 00570-м від 20.12.2013 ТОВ 

«КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків, має 

здійснювати ефірне радіомовлення з позивними «Радіо Блік» на частотах:  

- 102,5 МГц у м. Кременчуці Полтавської області; 

- 101,5 МГц у м. Новій Каховці Херсонської області; 

- 100,3 МГц у смт Чемерівцях Хмельницької області; 

- 105,7 МГц у м. Умані Черкаської області; 

- 104,8 МГц у м. Вінниці; 

- 105,4 МГц у м. Артемівську Донецької області; 

- 104,5 МГц у м. Новому Бузі Миколаївської області. 



За інформацією представників Національної ради в областях,                           

на вищезазначених частотах присутні інші позивні або відсутнє мовлення: 

- на частоті 102,5 МГц у м. Кременчуці Полтавської області 02.02.2016 

використовувались позивні: «Радіо «Перець FМ»; 

- на частоті 101,5 МГц у м. Новій Каховці Херсонської області у період з 

02.02.2016 по 05.02.2016 було відсутнє мовлення;  

- на частоті 100,3 МГц у смт Чемерівцях Хмельницької області 04.02.2016 

мовлення було відсутнє; 

- на частоті 105,7 МГц у м. Умані Черкаської області 02.02.2016 

використовувались позивні: «Радіо Блік», «Стильное»; 

- на частоті 104,8 МГц у м. Вінниці 01-02.02.2016 використовувались 

позивні:  «Перець FМ» та «Сильне радіо Перець FМ»; 

- на частоті 104,5 МГц у м. Новому Бузі Миколаївської області 02.02.2016 

використовувались позивні:  «Перець FМ». 

Відсутність мовлення на частотах 101,5 МГц у м. Новій Каховці 

Херсонської області та 100,3 МГц у смт Чемерівцях Хмельницької області            

є невиконанням умов ліцензії та ознакою порушення вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»:  

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

За результатами добового моніторингу, здійсненого 04-05.02.2016 

секретаріатом представника Національної ради у Донецькій області, на частоті 

105,4 МГц у м. Артемівську зафіксовано діяльність радіомовлення з позивними 

«DJ FM», що також є порушенням вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація  зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під  час  ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані). 

Розглянувши результати моніторингів мовлення ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків (НР № 00570-м від 20.12.2013), керуючись 

абзацом третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада  

 



вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                                     

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНІКАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«СУМА ТЕХНОЛОГІЙ», м. Харків (НР № 00570-м від 20.12.2013), на предмет 

дотримання вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати 

умови ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний 

дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення), частин першої та 

третьої статті 46 (Телерадіоорганізація  зобов'язана повідомляти свої вихідні 

дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під  час  ефірного часу 

телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані),                                     

пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  
 

 

Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


