
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2091 

 

05.12.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «РАДІО «НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл. 

(НР № 01267-м від 18.05.2013,  

ефірне мовлення, позивні: «Радіо «Нова») 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/230 від 09.09.2019 було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ «РАДІО 

«НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл., за результатами якої складено АКТ 

№ 220 від 25.10.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 17.10.2019 ТОВ «РАДІО 

«НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл., зафіксовано порушення частини 

восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції мовлення) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення: зменшено мінімальний обсяг підбірки музичних творів: за ліц. – 5 год. 

25 хв./ добу, факт. – 5 год. 04 хв./ добу. 

Розглянувши АКТ № 220 від 25.10.2019 планової виїзної перевірки ТОВ 

«РАДІО «НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл., керуючись частиною 

восьмою статті 28, 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «РАДІО «НОВА», м. 

Нововолинськ Волинської обл., частини восьмої статті 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Вказати ТОВ «РАДІО «НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл., на 

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

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

ліцензійної справи ТОВ «РАДІО «НОВА», м. Нововолинськ Волинської обл. 



 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


