
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 58 

 

28.01.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

КП «ТРК «НА СВОЇЙ ХВИЛІ»,  

м. Новодністровськ Чернівецької обл. 

(НР № 1848-м від 17.12.2013, 

ефірне мовлення, позивні: «говорить Новодністровськ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/138 від 04.11.2020 

було здійснено планову виїзну перевірку КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ  

«НА СВОЇЙ ХВИЛІ», м. Новодністровськ Чернівецької обл. (місцеве ефірне 

мовлення, позивні: «Говорить Новодністровськ»), за результатами якої складено 

Акт № 107 від 17.11.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 9-15 листопада 2020 року 

зафіксовано порушення частини восьмої статті 28 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (ліцензіат зобов’язаний дотримуватись визначеної 

програмної концепції), оскільки порушено програмну концепцію мовлення:  

зменшено обсяг:  

- інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач: за ліц. –  

35 хв./тижд., факт. – 32 хв./тижд.; 

- розважально-музичних передач: за ліц. – 20 хв./тижд., факт. –  

16 хв./тижд.;  

- дитячих передач: за ліц. – 8 хв./ тижд., факт. – 5 хв./ тижд.; 

збільшено обсяг категорії «Інше»: за ліц. – 12 хв./ тижд., факт. – 22 хв./ тижд. 

Розглянувши Акт № 107 від 17.11.2020 планової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НА СВОЇЙ ХВИЛІ», м. Новодністровськ 

Чернівецької обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною восьмою статті 28, частиною першою статті 70, 

частинами першою, третьою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та 

другою статті 73, частиною першою статті 74 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 планової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НА СВОЇЙ ХВИЛІ», м. Новодністровськ 

Чернівецької обл., взяти до відома. 



2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НА СВОЇЙ ХВИЛІ», м. Новодністровськ 

Чернівецької обл. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


