
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 421 

 

06.03.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 9 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,  

м. Вашківці Чернівецької обл.  

(НР № 01480-м від 19.04.2019,  

проводове, позивні: «Говорять Вашківці») 

 

Моніторингом мовлення РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл. (НР № 01480-м від 19.04.2019), 

за 14.02.2020 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії), оскільки відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01480-м від 

19.04.2019 обсяг частки пісень державною мовою, поширених протягом доби, 

повинен складати 100%, фактично частка пісень державною мовою, поширених 

14.02.2020, склала 83,91%; 

- абзацу дев`ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»), 

оскільки ліцензіат розмістив в ефірі пісні: «Память» (о 14.12) та «Синева» (о 

14.15) у виконанні ансамблю «Голубые береты», який входить до складу 

ансамблю пісні і танцю повітряно-десантних військ Міністерства оборони 

Російської Федерації. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці 

Чернівецької обл., за 14.02.2020, керуючись частиною першою статті 70 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

двадцять восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної безпеки України, 

затвердженою Указом Президента України від 25.02.2017 № 47/2017, абзацом 

третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 



телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за  

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за  

№ 1468/31336), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці 

Чернівецької обл. (НР № 01480-м від 19.04.2019), з метою перевірки дотримання 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу дев`ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на право 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 


