
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1693 

 

17.10.2019                                                      м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне (НР № 00006-м від 21.01.2013, 

ефірне мовлення, позивні: «Радіо Трек – 106,4 ФМ») 

 

На засіданні Національної 01.08.2019 під час розгляду питання  

«Про результати планової виїзної перевірки ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне  

(НР № 00006-м від 21.01.2013, ефірне мовлення, позивні: «Радіо Трек – 106,4 

ФМ»)», рішенням № 1073 до ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне, було застосовано 

санкцію «стягнення штрафу» у розмірі 5 % ліцензійного збору (1 550,41 грн 

(одна тисяча п’ятсот п’ятдесят гривень 41 копійка)) за вчинення порушень, 

передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень українською мовою 

протягом доби склала менше 25%. 

Крім того, на прохання ліцензіата, зважаючи на його усні пояснення під 

час розгляду матеріалів перевірки щодо зафіксованого зменшення мінімального 

обсягу розважальних програм (за ліц. – 12 год./добу,  

факт. – 2 год. 15 хв./добу), з метою з’ясування стану дотримання ліцензіатом 

умов ліцензії в частині програмної концепції в період після здійснення планової 

перевірки пунктом 6 рішення № 1073 від 01.08.2019 було призначено 

позапланову виїзну перевірку ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне, на предмет 

дотримання частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».  

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/236 від 13.09.2019 було проведено позапланову виїзну перевірку  

ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне (ефірне мовлення, позивні: «Радіо Трек –  

106,4 ФМ»), у ході якої складено Акт № 164 від 25.09.2019. 

У ході позапланової виїзної перевірки на підставі моніторингу від 

02.09.2019 зафіксовано, що ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне, дотримується умов 

ліцензії та чинного законодавства. 

Порушень частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» не зафіксовано. 

Розглянувши Акт № 164 від 25.09.2019 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне,  керуючись частиною першою статті 70 Закону 

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

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

Національна рада 



вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне, взяти до відома. 

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

ліцензійної справи ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


