
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 511 

 

11.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ  

РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ  

РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл. 

(НР № 01012-м від 31.10.2012, 

ефірне мовлення, позивні: «Короп FM») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/55 від 05.02.2019 було 

здійснено планову виїзну перевірку КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ 

РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,  

смт Короп Чернігівської обл., за результатами якої складено Акт № 72 від 

13.03.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу 04.03.2019-10.03.2019  

зафіксовано порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

 частини восьмої статті 28 (ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки фактичні показники 

програмної концепції мовлення не відповідають ліцензійним, зокрема: 

зменшено обсяги інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач:  

        за ліц.- 1 год. 45 хв./тиждень, факт. - 59 хв./тиждень; 

відсутні дитячі передачі (за ліц. 10 хв./тиждень); 

частини четвертої статті 35 (У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової 

форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника 

(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими 

заявником копіями, що підтверджують зміну), оскільки ліцензіат протягом 30 

робочих днів не подав до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії 

на мовлення у зв’язку зі зміною відомостей про органи управління (зміни 

відбулися у грудні 2018 року), а саме: технічний директор за ліц. – Лебідь О.В., 

факт. – Горбач О.П. 

Заява КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» 

КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., про 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв'язку зі зміною відомостей про органи 

управління надійшла до Національної ради 01.04.2019 (вх. № 4/301), тобто з 

порушенням встановленого законодавством терміну, що не є усуненням 

зафіксованого порушення, оскільки не дотримано передбаченого 

законодавством терміну подання заяви – 30 робочих днів. 



Розглянувши АКТ № 72 від 13.03.2019 планової виїзної перевірки  

КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» 

КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

восьмою статті 28, частиною четвертою статті 35,  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 «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ 

– КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,  

смт Короп Чернігівської обл., частини восьмої статті 28, частини четвертої статті 

35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» 

КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., НР № 01012-м 

від 31.10.2012, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ліцензіата КП «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ 

РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,  

смт Короп Чернігівської 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 «КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ 

РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, смт 

Короп Чернігівської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки КП 

«КОРОПСЬКЕ РАЙОННЕ РАДІОМОВЛЕННЯ – КОРОП ФМ» КОРОПСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ, смт Короп Чернігівської обл., долучити до ліцензійної 

справи.  

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 

 


