
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2591  

 

08.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 

 

Про результати позапланової перевірки  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ  

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ»  

(РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»),  

смт Петрове Кіровоградської обл.  

(попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ  

ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ»,  

смт Петрове Кіровоградської обл.)  

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

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., від 16.08.2016 зафіксовано відсутність мовлення на 

частоті 105,5 МГц у смт Петровому Кіровоградської області за програмною 

концепцією 24 год./добу, а також зміну назви ліцензіата, що є ознакою 

порушення вимог частини сьомої статті 27, частини четвертої статті 35 та 

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

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 29.09.2016 рішенням  

№ 2062 було призначено позапланову перевірку КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ 

ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл. 

На виконання наказу т.в.о. голови Національної ради № 5б/462 від 

07.10.2016 було здійснено позапланову перевірку КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ 

ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл. (нова назва: КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО 

РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ») 

(позивні: фрагмент пісні «Петрівський край» - слова Івана Копійки, музика 

Леоніда Старова), за результатами якої складено Акт № 3/ПС/Кр/2/16 від 

25.10.2016. 

У ході перевірки за результатами моніторингу від 16.08.2016 було 

зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії) та пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 
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зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки 

ефірне мовлення за програмною концепцією 24 год./добу відсутнє;  

частини четвертої 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 на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими 

копіями, що підтверджують зміну), оскільки протягом 10 робочих днів 

ліцензіат не подав до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії у 

зв’язку із зміною банківських реквізитів та статутних документів, що відбулися 

23.04.2016. 

Внесення змін до банківських реквізитів та статутних документів 

ліцензіата відбулося у зв’язку з тим, що на виконання Закону України «Про 

реформування державних і комунальних друкованих засобів масової 

інформації» Петрівська районна рада Кіровоградської області здійснила 

реорганізацію КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ 

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове Кіровоградської обл., перетворивши 

його на КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО 

РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»),  

смт Петрове Кіровоградської обл., шляхом поділу на дві юридичні особи: 

Комунальний заклад «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ») та «Редакція районної 

газети «Трудова слава». 

Розглянувши заяву КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ 

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС 

ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл., щодо переоформлення 

ліцензії на мовлення, Національна рада рішенням від 03.11.2016 № 2289 

переоформила ліцензію на мовлення НР № 1650-м від 24.09.2012 у зв’язку зі 

зміною назви та адреси ТРО, керівника, складу редакційної ради, програмної 

концепції мовлення, оператора телекомунікацій, уточненням посади керівника, 

зменшенням обсягу мовлення до 4 годин на добу.  

Розглянувши Акт № 3/ПС/Кр/2/16 від 25.10.2016 позапланової перевірки 

КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО 

«ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. (попередня назва 

КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ 

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове Кіровоградської обл.), врахувавши 

рішення Національної ради від 03.11.2016 № 2289, керуючись частиною 

сьомою статті 27, частиною четвертою статті 35, пунктом а) частини першої 

статті 59, 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, 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 
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вирішила: 

1. Визнати порушення КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 

Кіровоградської обл. (попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл.), частини сьомої статті 27, частини четвертої статті 35 та 

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

радіомовлення». 

2. КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» 

(РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. 

(попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА 

РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове Кіровоградської 

обл.), НР № 1650-м від 24.09.2012, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 

Кіровоградської обл. (попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл.), протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

привести свою діяльність у відповідність до вимог частини сьомої статті 27 та 

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

радіомовлення». В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна 

рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата 

санкції, передбачені чинним законодавством України.  

4. Вказати КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 

Кіровоградської обл. (попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл.), на неприпустимість в подальшому порушень частини 

четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КЗ «РЕДАКЦІЯ 

ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС 

ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. (попередня назва КП 

«РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО 

РАЙОНУ», смт Петрове Кіровоградської обл.). 

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

ліцензійної справи КЗ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 

РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 

Кіровоградської обл. (попередня назва КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ 

ТА РАДІОМОВЛЕННЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОНУ», смт Петрове 

Кіровоградської обл.). 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


