
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 799 

 

25.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

Про результати планової перевірки  

Районної телевізійної студії «Гребінка»,  

м. Гребінка Полтавської обл. 

 (НР № 0683-м від 28.11.2003,  

ефірне мовлення, логотип: «ТБ Гребінка») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/104 від 13.03.2017 

було здійснено планову перевірку Районної телевізійної студії «Гребінка», 

м. Гребінка Полтавської обл., за результатами якої складено Акт  

№ 18 Кв(ІІ)/ПО/ПС/№7/27.04.2017 від 27.04.2017. 

Під час перевірки за результатами моніторингу від 19.04.2017 було 

зафіксовано порушення умов ліцензії в частині «програмна концепція 

мовлення», оскільки: 

 зменшено обсяг  програм власного виробництва, розважальних та 

дитячих передач:  

програми власного виробництва:  за ліц. – 3 год. 30 хв., факт. – 3 год.; 

розважальні передачі: за ліц. – 1 год., факт. – 38 хв.; 

дитячі передачі: за ліц. – 40 хв., факт. – 33 хв. 

Розглянувши Акт № 18 Кв(ІІ)/ПО/ПС/№7/27.04.2017 від 27.04.2017 

планової перевірки Районної телевізійної студії «Гребінка», м. Гребінка 

Полтавської обл., керуючись 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 та 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. Взяти до відома наявність порушення Районною телевізійною студією 

«Гребінка», м. Гребінка Полтавської обл., умов ліцензії в частині «програмна 

концепція мовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата Районну телевізійну студію «Гребінка», 

 м. Гребінка Полтавської обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

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. 

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

ліцензійної справи Районної телевізійної студії «Гребінка», м. Гребінка 

Полтавської 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 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


