
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 76 

 

16.01.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 

Про заяву ТОВ «БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ», м. Чернівці,  

щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення  

(НР № 01071-м від 01.02.2013) 

(ефірне, позивні: «Буковинська хвиля») 
 

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ», м. Чернівці 

(місцезнаходження: вул. Університетська, буд. 20, м. Чернівці, 58010; директор 

Олег Дмитрович Сірман), щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення НР 

№ 01071-м від 01.02.2013 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням 

частоти 100,0 МГц у м. Чернівцях, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на 

добу), Національна рада дійшла наступного висновку. 

Ліцензування мовлення здійснюється виключно Національною радою 

відповідно до порядку та вимог, встановлених Законом України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та частиною 

першою статті 23 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Відповідно до пункту б) частини сьомої статті 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада може прийняти рішення про 

відмову у продовженні строку дії ліцензії на мовлення за умови, якщо протягом 

дії ліцензії ліцензіат порушував умови ліцензії та вимоги чинного законодавства. 

Ці порушення повинні бути підтверджені рішеннями та санкціями Національної 

ради, не скасованими у визначеному законодавством порядку, або відповідними 

судовими рішеннями. 

ТОВ «БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ», м. Чернівці, були оголошені 

попередження:  
1. Рішенням Національної ради від 30.03.2017 № 465 вирішено: «Оголосити 

попередження (НР № 1741-м від 01.02.2013, переоформлено на НР № 01071-м 

від 01.02.2013 - ефірне РМ). Порушення: Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: частини сьомої статті 27 та частини восьмої статті 28, оскільки 

ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення». 

2. Рішенням Національної ради від 20.07.2017 № 1308 вирішено: «Визнати 

порушення (НР № 1741-м від 01.02.2013, переоформлено на НР № 01071-м від 

01.02.2013 - ефірне РМ) частини другої статті 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень державною мовою у 



проміжок часу з 15:00 по 22:00 склала 24,7%. Застосувати санкцію «стягнення 

штрафу» у розмірі 5 %». Штраф сплачено вчасно. 

3. Рішенням Національної ради від 23.08.2017 № 1493 вирішено: «Визнати 

порушення (НР № 1741-м від 01.02.2013, переоформлено на НР № 01071-м від 

01.02.2013 - ефірне РМ) частини сьомої статті 27 та частини восьмої статті 28 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, що 

свідчить про невиконання рішення Національної ради від 30.03.2017 № 465 та 

неусунення ліцензіатом порушень в установлені Національною радою строки 

після оголошення попередження. Застосувати санкцію «стягнення штрафу» у 

розмірі 5 %». Штраф сплачено вчасно. 

4. Рішенням Національної ради від 29.11.2018 № 2083 вирішено: «Визнати 

порушення (НР № 01071-м від 01.02.2013 - ефірне РМ) частини другої статті 9 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень 

державною мовою з 08.11.2017 відповідно до чинного законодавства має 

складати 30%, а в ефірі ліцензіата 26.04.2018 частка пісень українською мовою 

протягом доби становила 28,3%. Застосувати санкцію «стягнення штрафу» у 

розмірі 5 %». Штраф сплачено з порушенням терміну. 

Рішення Національної ради: від 30.03.2017 № 465 «Оголосити 

попередження», від 20.07.2017 № 1308, від 23.08.2017 № 1493, від 29.11.2018 

№ 2083 «Визнати порушення. Застосувати санкцію «стягнення штрафу» не 

скасовані в судовому порядку, а тому є чинними. 

Отже, всі чотири застосованих до ліцензіата санкції, які зазначені вище, 

є чинними та не скасованими у судовому порядку. 

Таким чином, керуючись статтями 23, 24, 33 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та статтями 14, 17, 18, 19, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», на підставі 

пункту б) частини сьомої статті 33 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ», м. Чернівці, у продовженні строку дії ліцензії на 

мовлення НР № 01071-м від 01.02.2013. 

2. Управлінню радіочастотного ресурсу та технічного контролю врахувати 

це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на 

отримання ліцензії на ефірне радіомовлення з використанням частоти 100,0 МГц 

у м. Чернівцях, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу. 

3. Управлінню організаційного та документального забезпечення протягом 

п’яти робочих днів повідомити ТОВ «БУКОВИНСЬКА ХВИЛЯ», м. Чернівці, 

про це рішення. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, 

контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного 

контролю, юридичне, організаційного та документального забезпечення.  



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради О. Ільяшенка. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко  
 

 
 


