
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1494  

 

13.09.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 24 
 

Про результати планової виїзної перевірки  

КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення  

Золочівської районної ради Львівської області»,  

м. Золочів Львівської обл. 

(НР № 0885-м від 23.03.2009, проводове мовлення,  

позивні: «Говорить Золочів, ви слухаєте передачу  

Золочівського районного радіомовлення») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/183 від 17.07.2018 

було здійснено планову виїзну перевірку КП «Редакція районного радіомовлення 

та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», м. Золочів 

Львівської обл., за результатами якої складено АКТ № 197 від 21.08.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 13-19 серпня 2018 року 

зафіксовано порушення 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) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

зафіксовано відсутність мовлення КП «Редакція районного радіомовлення та 

телебачення Золочівської районної ради Львівської області», м. Золочів 

Львівської обл., за програмною концепцією 3 год. 53 хв./тижд., місцеве 

проводове мовлення, позивні: «Говорить Золочів, ви слухаєте передачу 

Золочівського районного радіомовлення». 

Розглянувши АКТ № 197 від 21.08.2018 планової виїзної перевірки  

КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської районної 

ради Львівської області», м. Золочів Львівської обл., керуючись частиною 

сьомою статті 27, 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. Визнати порушення КП «Редакція районного радіомовлення та 

телебачення Золочівської районної ради Львівської області», м. Золочів 

Львівської обл., частини сьомої статті 27, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення Золочівської 

районної ради Львівської області», м. Золочів Львівської обл., НР № 0885-м від 

23.03.2009, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата КП «Редакція районного радіомовлення та 

телебачення Золочівської районної ради Львівської області», м. Золочів 

Львівської обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення 

строку, який був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності у 

відповідність до вимог чинного законодавства, Національна рада може 

призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КП «Редакція районного 

радіомовлення та телебачення Золочівської районної ради Львівської області», 

м. Золочів Львівської обл. 

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

ліцензійної справи КП «Редакція районного радіомовлення та телебачення 

Золочівської районної ради Львівської області», м. Золочів Львівської 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 
 

 


