
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1237 

 

13.11.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 
 

Про результати позапланової перевірки  

НРКУ, м. Київ (НР № 1171-м від 28.07.2008, 

ефірне РМ, позивні: «Українське радіо») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5/394 від 22.10.2014 

було здійснено позапланову перевірку Національної радіокомпанії України, 

м. Київ, НР № 1171-м від 28.07.2008 (загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: 

«Українське радіо»), про що було складено Акт № 34ПП/Кв/С/А/14(ІV)  

від 29.10.2014. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення п. б) ч. 3 та ч. 4 ст. 35 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки не дотримано 

терміну подання заяви (10 робочих днів) у зв’язку зі зміною складу редакційної 

та наглядової рад. 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки Національної 

радіокомпанії України, м. Київ, НР № 1171-м від 28.07.2008, здійсненої 

29.10.2014, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а), б) 

частиною 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, 

частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та  

частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення Національною радіокомпанією 

України, м. Київ, НР № 1171-м від 28.07.2008, п. б) ч. 3 та ч. 4 ст. 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Вказати Національній радіокомпанії України, м. Київ, НР № 1171-м від 

28.07.2008, на неприпустимість у подальшому порушень вимог чинного 

законодавства.   

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

ліцензійної справи Національної радіокомпанії України, м. Київ.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, контрольно-

аналітичне управління,  управління ліцензування телерадіомовлення. 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


