
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2245 

 

27.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 35 
 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «НАДІЯ», м. Київ 

(НР № 00547-м від 03.08.2015, ефірне мовлення,   

позивні: «Радіо Голос надії») 
 

 На виконання наказу голови Національної ради 5в/369 від 19.07.2016 було 

здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «НАДІЯ», м. Київ  

(ефірне мовлення, позивні: «Радіо Голос надії»), за результатами якої складено 

Акт № 29 П/(ІІІ)/Кв/С/16 від 23.08.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингів від 4, 10 та 15 серпня 2016 року 

зафіксовано порушення частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний 

виконувати умови ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки зафіксовано відсутність мовлення на частотах: 

87,7 МГц у с. Новоселиці Тячівського району Закарпатської обл. (від 

10.08.2016); 

90,4 МГц у смт Новоархангельському Кіровоградської обл. (від 

04.08.2016); 

90,9 МГц у смт Устинівці Кіровоградської обл. (від 04.08.2016); 

105,6 МГц у м. Ананьєві Одеської обл. (від 15.08.2016). 

З метою з’ясування стану дотримання умов ліцензії після проведення 

перевірки представники Національної ради у Кіровоградській, Одеській та 

Закарпатській  області надали таку додаткову інформацію:  

мовлення розпочато на частотах: 

90,4 МГц у смт Новоархангельському Кіровоградської обл. (станом на 

26.09.2016); 

105,6 МГц у м. Ананьєві Одеської обл. (станом на 04.10.2016). 

мовлення не розпочато на частотах: 

87,7 МГц у с. Новоселиці Тячівського району Закарпатської обл. (станом 

на 27.09.2016);  

90,9 МГц у смт Устинівці Кіровоградської обл. (станом на 26.09.2016). 

Розглянувши Акт № 29 П/(ІІІ)/Кв/С/16 від 23.08.2016 планової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «НАДІЯ», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою 

статті 27, частиною першою статті 70, частинами  першою, другою, п’ятою та 

шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74, частиною 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. Інформацію про результати планової перевірки ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 

КАНАЛ «НАДІЯ», м. Київ, взяти до відома. 

2. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «НАДІЯ», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


