
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2184 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський  

Житомирської обл. (НР № 01417-м від 25.10.2018, 

багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «СК») 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/329 від 22.10.2019 було проведено планову виїзну перевірку  

ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський Житомирської обл. 

(багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «СК»), за результатами якої 

складено Акт № 242 від 08.11.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 01.11.2019 зафіксовано 

відсутність мовлення ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», у багатоканальній мережі МХ-5 

у стандарті DVB-T2 (MPEG-4), за програмною концепцією  

24 год./добу, логотип: «СК».  

Відтак ліцензіат ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський 

Житомирської обл., не скористався правом розпочати мовлення протягом року 

з дня набрання ліцензією чинності, що є підставою для анулювання ліцензії на 

мовлення НР № 01417-м від 25.10.2018 згідно з пунктом г) частини другої 

статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Національна рада 

анулює ліцензію на мовлення на підставі: відсутності передбаченого ліцензією 

мовлення протягом року від дня видачі ліцензії). 

Розглянувши АКТ № 242 від 08.11.2019 планової виїзної перевірки  

ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський Житомирської обл.,  

керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом г) частини другої статті 37, 

частиною першою статті 43, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частиною першою 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. Відповідно до пункту г) частини другої статті 37 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» анулювати ліцензію на мовлення  

НР № 01417-м від 25.10.2018 ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-



Волинський Житомирської обл., у зв’язку з відсутністю передбаченого 

ліцензією мовлення протягом року з дня видачі ліцензії. 

2. Зобов’язати ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський 

Житомирської обл., повернути до Національної ради ліцензію на мовлення НР 

№ 01417-м від 25.10.2018 протягом десяти днів з дати прийняття цього 

рішення. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПП «СТУДІЯ КАЛИНА»,  

м. Новоград-Волинський Житомирської обл. 

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

ліцензійної справи ПП «СТУДІЯ КАЛИНА», м. Новоград-Волинський 

Житомирської обл. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. 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 

 


