
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ №  690 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15  
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл. 

(НР № 01480-м від 19.04.2019, проводове мовлення,  

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 абзацу дев’ятого 

частини другої статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 06.03.2020 рішенням № 421 

було призначено позапланову виїзну перевірку РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ 

ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/105 від 15.10.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ 

ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл., за 

результатами якої складено АКТ № 87 від 06.11.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу за 14.02.2020 зафіксовано 

порушення ліцензіатом 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»), 

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;  

 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 обсяг частки пісень державною 

мовою, поширених протягом доби, повинен складати 100 %, фактично частка 

пісень державною мовою склала 83,91%. 



Розглянувши АКТ № 87 від 06.11.2020 позапланової виїзної перевірки  

РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці 

Чернівецької обл., керуючись абзацом дев’ятим частини другої статті 6, 

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом а) частини 

першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, 

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

першою статті 74, частинами першою та другою 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. Визнати порушення РЕДАКЦІЄЮ РАДІОМОВЛЕННЯ 

ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл., вимог абзацу 

дев’ятого частини другої статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої 

статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

2. РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,  

м. Вашківці Чернівецької обл., НР № 01480-м від 19.04.2019, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата РЕДАКЦІЮ РАДІОМОВЛЕННЯ 

ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці Чернівецької обл., протягом 

місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність 

до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий 

ліцензіату для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного 

законодавства, Національна рада може призначити позапланову перевірку та 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці 

Чернівецької обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи РЕДАКЦІЇ 

РАДІОМОВЛЕННЯ ВАШКІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, м. Вашківці 

Чернівецької обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


