
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 564 
 
13.04.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 
 
Про результати позапланової перевірки  
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО 
 РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»),  
смт Петрове Кіровоградської обл. (НР № 00995-м від 24.09.2012,  
ефірне мовлення, позивні: «фрагмент пісні  
«Петрівський край» - слова Івана Копійки, музика Леоніда Старова») 
 

За результатами розгляду позапланової перевірки КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» 
(РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл., 
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 
Національна рада) 08.12.2016 ухвалила рішення № 2591, яким визнала 
порушення ліцензіатом частини сьомої статті 27, частини четвертої статті 35 та 
пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» (відсутність ефірного мовлення на частоті 105,5 МГц у  
смт Петровому Кіровоградської області, неподання до Національної ради заяви 
про переоформлення ліцензії у зв`язку зі змінами в статутних документах) та 
застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення попередження».  

Пунктом 3 рішення Національної ради від 08.12.2016 № 2591 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 
Кіровоградської обл., було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття цього 
рішення привести діяльність у відповідність до вимог частини сьомої статті 27 
та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення». 

За результатами моніторингу мовлення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО 
«ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл., від 27.01.2017 
зафіксовано ознаки порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої 
статті 28, пунктів а) та е) частини першої статті 59 Закону України  
«Про телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не дотримується умов 
ліцензії в частині програмної концепції мовлення та вимог Закону України  
«Про рекламу». 

 У зв’язку з цим на  засіданні Національної ради 16.02.2017 рішенням  
№ 169 було призначено позапланову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
«РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО 
«ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. 
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На виконання наказу голови Національної ради № 5а/94 від 
24.02.2017 було здійснено позапланову перевірку КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» 
(РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. (ефірне 
мовлення, позивні: «фрагмент пісні «Петрівський край» - слова Івана Копійки, 
музика Леоніда Старова»), за результатами якої складено Акт № 1/ПС/Кр/1/17 
від 14.03.2017.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 27.01.2017  встановлено 
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 
зобов’язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки 
ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині періодичності, часу та обсягів 
мовлення: за ліцензією відрізки мовлення – 08:10-09:00, 09:10-10:00, 14:10-
15:00; 18:10-19:00; 21:10-21:50; фактично мовлення здійснюється у проміжок 
часу з 14:00 до 14:56, в інших часових проміжках здійснюється вихід програм 
НСТУ (радіо «Скіфія-Центр»); 

частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 
визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 
умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення: 

зменшено загальний обсяг мовлення, частку програм власного 
виробництва, національного аудіовізуального продукту, обсяг інформаційно-
аналітичних та публіцистичних, культурно-мистецьких передач: 

загальний обсяг мовлення, частка програм власного виробництва,  
мінімальна частку національного аудіовізуального продукту: за ліц. –  
4 год./добу, факт. – 56 хв./добу;  

інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі: за ліц. – 1 год. 30 
хв./добу, факт. – 18 хв./добу; 

культурно-мистецькі передачі: за ліц. – 1 год./добу, факт. – 13 хв./добу; 
відсутні передбачені умовами ліцензії науково-просвітницькі передачі  

(за ліц. – 30 хв./добу),  розважальні передачі (за ліц. – 35 хв./добу),   дитячі 
передачі (за ліц. – 10 хв./добу),   підбірка музичних творів (за ліц. – 5 хв./добу) 
та передачі іншого тематичного спрямування – релігійні (за ліц. – 10 хв./добу); 

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 
виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 
законодавством), оскільки  27.01.2017 у проміжку часу з 14:00  до 14:56 частка 
реклами становила 26,1%, що є порушенням частини другої статті 13 Закону 
України «Про рекламу» (На радіо час мовлення, відведений на рекламу, не 
може перевищувати 20 відсотків протягом кожної астрономічної години 
фактичного мовлення).  

Розглянувши Акт № 1/ПС/Кр/1/17 від 14.03.2017 позапланової перевірки 
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО 
РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове 
Кіровоградської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 
компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмою  
статті 28, пунктами а) та е) частини першої статті 59, частиною першою  
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статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою статті 72, частинами 
першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, 
другою та третьою статті 75 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», частиною другою статті 13 Закону України «Про рекламу», 
статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну 
раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 
вирішила: 

1. Визнати порушення КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ «РЕДАКЦІЯ 
ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС 
ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл., НР № 00995-м від 
24.09.2012, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а) та е) 
частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО 
РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»),  
смт Петрове Кіровоградської обл., НР № 00995-м від 24.09.2012, оголосити 
попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ 
ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС 
ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл., протягом двох місяців 
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В 
разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 
призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 
передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КОМУНАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» 
(РАДІО «ГОЛОС ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 
ліцензійної справи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕДАКЦІЯ 
ПЕТРІВСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ» (РАДІО «ГОЛОС 
ПЕТРІВЩИНИ»), смт Петрове Кіровоградської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 
управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 
ради С. Костинського.  

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 

 


