
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2009 

 

20.11.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

«МИРГОРОДЩИНА»,  

с. Слобідка Полтавської обл. 

 (НР № 01328-м від 23.07.2018,  

проводове мовлення, позивні: «Говорить Миргород» та фрагмент музичного твору «Край 

Миргородський» (автор Калайтан О.Г.) 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/233 від 09.09.2019 було здійснено планову виїзну перевірку КП 

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка Полтавської 

обл., за результатами якої складено АКТ № 184 від 10.10.2019. 

 У ході перевірки на підставі моніторингу з 30.09.2019 по 06.10.2019 

зафіксовано порушення: 

частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції мовлення), оскільки зменшено:  

 загальний обсяг мовлення: за ліц. - 3 год./тиждень, факт. – 1 год./тиждень; 

 обсяг інформаційно-аналітичних передач: за ліц. – 50 хв./тиждень, факт. –  

41 хв./тиждень; 

 обсяг культурно-мистецьких передач: за ліц. – 20 хв./тиждень, факт. –  

4 хв./тиждень; 

 обсяг розважальних передач: за ліц. – 30 хв./тиждень, факт. – 9 хв./тиждень; 

 відсутні освітні передачі (за ліц. – 10 хв.) та дитячі (за ліц. – 7 хв.); 

пункту «е» частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки в ефірі ліцензіата 04.10.2019 о 14:58 зафіксовано 

розміщення інформації рекламного характеру «Послуги цілительки Марфи» без 

відокремлення від іншої інформації та без зазначення спеціального дозволу, що  

є порушенням частини першої статті 9 (Реклама має бути чітко відокремлена від 

іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким 

чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу) та частини дванадцятої 

статті 21 (Реклама послуг народної медицини (цілительства) та осіб, які їх 

надають, дозволяється лише за наявності відповідного спеціального дозволу на 

заняття народною медициною (цілительством), виданого центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, і 
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повинна містити номер, дату видачі зазначеного дозволу та назву органу, який 

його видав) Закону України «Про рекламу»;  

 частини четвертої статті 35 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (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. До заяви про переоформлення 

ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) 

та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості 

про структуру власності з урахуванням внесених змін), оскільки ліцензіат 

протягом 30 робочих днів не подав до Національної ради заяву про 

переоформлення ліцензії у зв’язку із змінами (зміни відбулись у липні 2018): 

 назви ліцензіата (за ліц. - КП «ІЦ «МИРГОРОДЩИНА», факт. –  

ТОВ «ІЦ «МИРГОРОДЩИНА»);  

 склад засновників (за ліц. – Миргородська районна рада; факт. – трудовий 

колектив); 

 склад редакційної ради за ліц.: Парфеня М.В., Гуржій О.В., Гречка Л.І., 

Устименко О.О., Попик Р.М., Радченко В.Г., факт. - Устименко О.О., Попик Р.М. 

та Ситко Н.М. 

Розглянувши АКТ № 184 від 10.10.2019 планової виїзної перевірки  

КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка 

Полтавської обл., керуючись частиною четвертою статті 35, частиною восьмою 

статті 28, пунктом «е» 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 «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

«МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка Полтавської обл., частини восьмої статті 28, 

частини четвертої статті 35 та  пункту «е» частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка 

Полтавської обл., НР № 01328-м від 23.07.2018, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 

«МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка Полтавської 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 до вимог чинного законодавства, Національна 
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рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата 

санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР «МИРГОРОДЩИНА», с. Слобідка Полтавської обл.  

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

ліцензійної справи КП «ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «МИРГОРОДЩИНА»,  

с. Слобідка Полтавської 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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


