
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1734 

 

28.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 
Про результати планової перевірки  

КУП’ЯНСЬКОЇ ТРК, м. Куп’янськ Харківської обл. 

(НР № 00506-м від 22.01.2010, 

ефірне мовлення, логотип: «К») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/238 від 13.05.2016 

було здійснено планову перевірку КУП’ЯНСЬКОЇ ТРК, м. Куп’янськ 

Харківської обл. (місцеве ефірне мовлення, логотип: «К»), за результатами якої 

складено Акт № 88(ІІ)/Хр./ПС/07/29.06.16 від 29.06.2016. 

У ході перевірки, за результатами моніторингу від 21.06.2016, зафіксовано 

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

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення: 

збільшено максимальні обсяги ретрансляції, обсяг фільмопоказу: 

максимальні обсяги ретрансляції (програми ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ»,  

м. Київ): за ліц. – 20 год./добу, факт. – 23 год. 25 хв./добу; 

фільмопоказ: за ліц. – 3 год. 58 хв./добу, факт. – 10 год. 10 хв./добу;  

зменшено обсяг програм власного виробництва, інформаційних, 

просвітницьких, розважальних, дитячих передач:  

власні програми: за ліц. – 4 год./добу, факт. – 35 хв./добу; 

інформаційні передачі: за ліц. – 2 год. 30 хв./добу, факт. – 52 хв./добу; 

просвітницькі передачі: за ліц. – 1 год. 29 хв./добу, факт. – 35 хв./добу;  

розважальні передачі: за ліц. – 8 год. 52 хв./добу, факт. – 5 год.  

04 хв./добу;  

дитячі передачі: за ліц. – 1 год. 30 хв./добу, факт. – 1 год. 05 хв./добу;  

формат не відповідає ліцензійним умовам (за ліц. – розважально-

інформаційний. Фільмопоказ; факт. – розважально-культурологічний. 

Фільмопоказ). 

Розглянувши Акт № 88(ІІ)/Хр./ПС/07/29.06.16 від 29.06.2016 планової 

перевірки КУП’ЯНСЬКОЇ ТРК, м. Куп’янськ Харківської обл., керуючись  

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частиною першою 

статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та 

другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 



13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання у зв’язку з 

відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого представника 

КУП’ЯНСЬКОЇ ТРК, м. Куп’янськ Харківської обл. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


