
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2314 

 

08.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 37 
 

Про результати планової перевірки  

КП «Редакція газети «Чернівецька зоря»,  

смт Чернівці Вінницької обл.  

(НР № 0753-м від 14.05.2003, 

ефірне мовлення, позивні: «В ефірі Чернівецьке радіо») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/419 від 08.09.2016 

було здійснено планову перевірку КП «Редакція газети «Чернівецька зоря»,  

смт Чернівці Вінницької обл., НР № 0753-м від 14.05.2003 (ефірне мовлення, 

позивні: «В ефірі Чернівецьке радіо», загальний обсяг мовлення: 56 хв./тижд.), 

за результатами якої складено Акт № 1 (ІІ)/Вн/П/№165-16 від 11.10.2016. 

Під час перевірки за результатами моніторингу від 19-25.09.2016 

зафіксовано порушення 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) та пункту а) частини першої  

статті 59 (телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії), оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в 

частині програмної концепції, а саме:  

зменшено обсяг культурно-мистецьких та розважальних передач:  

культурно-мистецьких (за ліц. – 10 хв./тижд., факт. – 5 хв./ тижд.); 

розважальних передач (за ліц. – 15 хв./тижд., факт. – 2 хв./ тижд.); 

відсутні дитячі передачі (за ліц. – 5 хв./тижд.); 

частини 4 статті 35 (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), оскільки 

ліцензіат протягом 10 днів не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною головного редактора, що відбулася 

24.01.2012: за ліц. - Волошин І.Г., факт. – Бабій О.В. 

Розглянувши Акт № 1 (ІІ)/Вн/П/№165-16 від 11.10.2016 планової перевірки 

КП «Редакція газети «Чернівецька зоря», смт Чернівці Вінницької обл.,  

НР № 0753-м від 14.05.2003, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28, частиною четвертою статті 35, 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, пунктом а) частини першої статті 59 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. Взяти до відома наявність порушення КП «Редакція газети 

«Чернівецька зоря», смт Чернівці Вінницької обл., НР № 0753-м від 14.05.2003, 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частини 4 статті 35 та 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. Вказати керівнику КП «Редакція газети «Чернівецька зоря»,  

смт Чернівці Вінницької обл., на неприпустимість у подальшому порушення 

вимог чинного законодавства 

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

ліцензійної справи КП «Редакція газети «Чернівецька зоря», смт Чернівці 

Вінницької обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. 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 

 

 


