
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1643 

 

23.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 33 

 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР»,  

м. Київ (НР № 00262-м від 26.02.2016,  

ефірне мовлення, позивні: «Голос столиці») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», м. Київ (ліцензія на мовлення  

НР № 00262-м від 26.02.2016), за 28.05.2020 зафіксовано ознаки порушення 

ліцензіатом вимог частини другої статті 9, частини сьомої статті 27, частини 

восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59, частин першої, другої, 

третьої статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 02.07.2020 рішенням  

№ 789 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/102 від 15.10.2020 

було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ 

ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», м. Київ (ефірне мовлення, позивні: «Голос 

столиці»), за результатами якої складено Акт №  98 від 11.11.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 28.05.2020 зафіксовано 

порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення 

(крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) повинні 

забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в 

обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом 

доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених у 

кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00 (відповідно до 

пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів 

державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» частка пісень державною 

мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», становить: протягом першого року – 25 

відсотків, протягом другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 

відсотків)), оскільки частка пісень державною мовою становила менше 35 

відсотків від загального обсягу пісень, а саме склала: 
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протягом доби – 25,62 %;  

між 07.00 та 14.00 – 25,86 %;  

між 15.00 та 22.00 – 25,86 %; 

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 зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення:  

відсутні інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі (за ліц. –  

не менше 12 год. 50 хв./добу);  

відсутні культурно-мистецькі передачі (за ліц. – не менше 23 хв./добу);  

відсутні науково-просвітницькі передачі (за ліц. – не менше 51 хв./добу);  

змінено формат мовлення: за ліц. – музично-інформаційний, факт. – 

музичний; 

частин першої, другої, третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час трансляції (ретрансляції) радіопрограми телерадіоорганізація не рідше 

ніж щогодини передає свої позивні. Під час ефірного часу телерадіоорганізація 

використовує логотип або інші вихідні дані), оскільки в ефірі відсутні 

передбачені ліцензією на мовлення позивні: «Голос столиці», фактично на 

частоті 106,0 МГц у м. Києві використовувались позивні: «Lounge FM». 

 Розглянувши Акт № 98 від 11.11.2020 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», м. Київ, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною другою статті 9, частиною сьомою статті 27, частиною восьмою 

статті 28, пунктом а) частини першої статті 59 , частиною першою, другою, 

третьою статті 46, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, 

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

73, частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою 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. Інформацію про результати  позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК 

«КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», взяти до відома. 

2. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «ТРК «КИЕВСКИЕ ВЕДОМОСТИ – ТЕЛЕРАДІОЕФІР», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 


