
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2100 

 

05.12.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 

Про заяву КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ 

ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», м. Золочів Львівської обл.,  

щодо видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні: «Говорить Золочів,  

ви слухаєте передачу Золочівського районного радіомовлення») 

 

27 червня 2019 року вх. № 4/545 у Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення зареєстрована заява КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ТА 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», 

м. Золочів Львівської обл. (місцезнаходження: вул. Героїв УПА, буд. 8,  

м. Золочів Львівської обл., 80700; т.в.о. директора Даниленко Юрій 

Миколайович), про видачу ліцензії на мовлення з використанням першого 

каналу проводового мовлення (УР-1) (обсяг мовлення – 2 години 57 хвилин на 

тиждень). 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є конституційним, 

постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за 

дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення 

регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законами України «Про 

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

телебачення і радіомовлення». 

Згідно зі статтею 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

заявник - юридична особа (суб’єкт господарювання), яка має на меті отримати 

ліцензію на мовлення, подає до Національної ради заяву про видачу ліцензії за 

встановленою формою, а також до заяви додає документи, які відповідають 

вимогам цього Закону. 

Під час розгляду заяви КП «РЕДАКЦІЯ РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ 

ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ», м. Золочів Львівської обл., було виявлено, що подані документи не 

відповідають вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

Порядку подання телеорганізаціями та провайдерами програмної послуги 

інформації про структуру власності (далі – Порядок), затвердженого рішенням 

Національної ради від 21.01.2016 № 2 (зі змінами), а саме: 



2 

 

1) У пунктах 2, 3 заяви про видачу ліцензії необхідно зазначити відомості 

про розподіл часток статутного капіталу відповідно до вимог статті 24 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2) Заповнити п. 11 заяви. Надати довідку оператора телекомунікацій про 

кількість радіоточок. 

3) У п. 10 заяви уточнити загальний обсяг мовлення та відрізки часу. 

Надати угоду (домовленість) оператора телекомунікацій про надання 

телекомунікаційних послуг під час технічної перерви з 14.00 до 15.00 згідно з 

сіткою мовлення. 

4) У п. 9 заяви зазначити адресу радіовузла зв’язку, уточнити 

організаційно-правову форму оператора, зазначити територію розповсюдження 

програм та канал мовлення в проводовій мережі.  

5) У п. 5 заяви для членів редакційної ради вказати ідентифікаційні коди. 

6) Склад редакційної ради суперечить п. 5.1 Статуту. 

7) Необхідно надати належним чином завірені копії документів про 

призначення складу редакційної ради від трудового колективу та від власника. 

8) На схематичному зображенні структури власності не зазначено країну 

державної реєстрації районної ради відповідно до вимог Порядку. 

9) Усі форми структури власності необхідно подати станом на останнє 

число місяця, який передує даті звернення із заявою (31 травня 2019 року). 

10) У формі № 2 структури власності необхідно заповнити колонки 6-7 

згідно з Порядком. 
11) В усіх формах щодо фізичних осіб у колонці 4 зазначені не всі 

ідентифікаційні дані (відсутні дати народження). 

12) У формі № 3 потрібно заповнити колонку 6 відповідно до Порядку. 

13) У формі № 5 у колонці 6 уточнити «Голова Золочівської районної ради». 

14) Доопрацювати таблицю розрахунку планової діяльності: надати 

фактичні показники 2018 року, визначити рівень рентабельності (щорічний та 

середній за період), показати підсумковий фінансовий результат та повернення 

інвестицій, фонд оплати праці не відповідає штатному розпису, невірний 

арифметичний розрахунок таблиці. 

15) У програмній концепції мовлення не зазначено обсяг пісень державною 

та іноземною мовами, необхідно уточнити формат. Розподіл програмного 

наповнення відповідає загальному обсягу мовлення, а це унеможливить 

розміщення реклами, анонсів, елементів оформлення ефіру. Відсутні підстави 

для заповнення колонок «мінімальний обсяг власного продукту» та 

«мінімальний обсяг національного продукту». 

Суб’єкта господарювання поінформовано про недоліки до заявних 

документів листом від 16 липня 2019 року за вих. № 17/1311 і неодноразово в 

телефонному режимі. 

Керуючись статтями 1, 12, 24, 28, 30 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 
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вирішила: 

1. Враховуючи вимоги частини другої статті 30 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», відмовити у видачі ліцензії на мовлення КП 

«РЕДАКЦІЯ РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

ЗОЛОЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», м. Золочів 

Львівської обл. 

2. Управлінню ліцензування протягом п’яти робочих днів після 

протокольного оформлення цього рішення надіслати заявникові рішення про 

відмову у видачі ліцензії на мовлення у письмовій формі із зазначенням підстав 

відмови. 

3. Управлінню ліцензування повернути документи КП «РЕДАКЦІЯ 

РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ», м. Золочів Львівської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Черниша. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


