
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2062 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про призначення позапланової перевірки 

КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА  

РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ»,  

смт Петрове Кіровоградської обл.   

(НР № 1650-м від 24.09.2012, ефірне РМ,  

позивні: фрагмент пісні «Петрівський край»,  

слова Івана Копійки, музика Леоніда Старова) 
 

За результатами моніторингу мовлення КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ 

ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл. (НР № 1650-м від 24.09.2012), від 16.08.2016 зафіксовано 

відсутність мовлення на частоті 105,5 МГц у смт Петровому Кіровоградської 

області за програмною концепцією 24 год./добу, позивні: фрагмент пісні 

«Петрівський край», слова Івана Копійки, музика Леоніда Старова, що є 

ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний 

виконувати умови ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Крім того, за інформацією представника Національної ради у 

Кіровоградській області Каракуліна С.В. (службова записка від 19.08.2016  

№ 37/5), на виконання Закону України «Про реформування державних і 

комунальних друкованих засобів масової інформації» Петрівська районна рада 

Кіровоградської області рішенням від 29.03.2016 № 78 здійснила реорганізацію   

Комунального підприємства «Редакція районної газети та радіомовлення 

Петрівського району» шляхом поділу на дві юридичні особи: Комунальний 

заклад «Редакція Петрівського районного радіомовлення» (Радіо «Голос 

Петрівщини») та «Редакція районної газети «Трудова слава». Вищеозначене 

рішення  набуло чинності 23.04.2016.  

Маючи підстави для переоформлення ліцензії на мовлення, протягом 10 

робочих днів ліцензіат не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії (заяви надійшли до Національної ради 07.06.2016 та 

25.07.2016, але пакет заявних документів виявився неповним), що є ознакою 

порушення частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника 

(співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати 

Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з 



документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують 

зміну). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення за 16.08.2016, 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 КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ 

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове Кіровоградської обл. (НР № 1650-м 

від 24.09.2012), з метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

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

ліцензії); 

- частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника 

(співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати 

Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з 

документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують 

зміну); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

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. 
 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


