
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1759 

 

21.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про заяву РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІМ’Я І ДІМ.  

НАРОДНА ТРИБУНА», м. Луцьк Волинської обл.,  

щодо переоформлення ліцензії  

на мовлення (НР № 01014-м від 24.09.2010) 

(ефірне, позивні: «Сім’я і дім») 

 

Розглянувши заяву РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІМ’Я І ДІМ. НАРОДНА 

ТРИБУНА», м. Луцьк Волинської обл. (місцезнаходження: вул. Конякіна, 18-в, 

м. Луцьк, Волинська обл., 43023; шеф-редактор Ігор Петрович Денисенко), 

щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01014-м від 24.09.2010 

(ефірне місцеве радіомовлення, частота 102,4 МГц у с. Підгайцях, потужність 

передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення - 12 годин на добу у відрізках часу 

мовлення) у зв’язку зі  зміною власників.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами.  

Згідно зі статтями 13, 14 цього ж Закону Національна рада наділена 

наглядовими та регуляторними повноваженнями щодо дотримання 

телерадіоорганізаціями вимог законодавства у галузі телерадіомовлення, а 

також нагляд за дотриманням ліцензіатами умов ліцензій. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно зі статтею 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у 

разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із 

намірами ліцензіата змінити організаційні чи технічні характеристики мовлення 

ліцензіат зобов’язаний у місячний термін подати до Національної ради заяву 

про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх 

засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну.  

РЕДАКЦІЮ ГАЗЕТИ «СІМ’Я І ДІМ. НАРОДНА ТРИБУНА», м. Луцьк 

Волинської обл., було повідомлено листами (№№ 17/331 від 24.12.2016, 17/630 

від 05.04.2017, 17/1581 від 09.08.2017) про наявність недоліків до заяви щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01014-м від 24.09.2010, а саме: 

надано не повний перелік пов’язаних осіб відповідно до визначення статті 1 



Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не коректно заповнено 

графу 6 форми 3 структури власності. 

Станом на 14 вересня 2017 року зауваження щодо заяви на 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01014-м від 24.09.2010 не усунуті. 

Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» за результатами розгляду заяви Національна рада приймає 

рішення про внесення змін до ліцензії та відповідне переоформлення ліцензії 

або про відмову у внесенні змін до ліцензії.  

Таким чином, керуючись статтями 1, 12, 27, 28, 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 13, 14, 17, 18, 19, 24 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Керуючись частиною сьомою статті 35 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», у зв’язку з відсутністю переліку пов’язаних осіб 

відповідно до визначення статті 1 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», коректно заповненої форми 3 структури власності, відмовити 

РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «СІМ’Я І ДІМ. НАРОДНА ТРИБУНА», м. Луцьк 

Волинської обл., у переоформленні ліцензії на мовлення НР № 01014-м від 

24.09.2010. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

юридичне. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


