
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 819 

 

17.06.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 17 

 

Про розгляд заяви МІСЬКРАЙОННОЇ  

РАДІОСТУДІЇ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 10.01.2019 № 12 

 

МІСЬКРАЙОННА РАДІОСТУДІЯ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., 

звернулась до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) із заявою (вх. № 16/2531 від 31.05.2021) про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради 

від 10.01.2019 № 12. 

Рішенням від 10.01.2019 № 12 Національна рада визнала порушення 

МІСЬКРАЙОННОЮ РАДІОСТУДІЄЮ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл. 

(ліцензія на мовлення НР № 01200-м від 07.11.2017): 

- частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції мовлення), оскільки порушено програмну концепцію мовлення, а саме, 

зменшено мінімальний обсяг культурно-мистецьких, науково-просвітницьких 

передач; 

- частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на 

мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності 

ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний 

протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником 

копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у 

зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про 

структуру власності з урахуванням внесених змін), оскільки ліцензіат протягом 

30 робочих днів не подав до Національної ради заяву про переоформлення 

ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про пов’язаних осіб, склад управлінських 

та/або наглядових органів (зміни відбулись 21.04.2018).  

Пунктом 3 рішення Національної ради від 10.01.2019 № 12 зобов’язано 

МІСЬКРАЙОННУ РАДІОСТУДІЮ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., 

протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. 
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Секретаріатом представника Національної ради у Сумській області було 

здійснено моніторинг радіопрограми МІСЬКРАЙОННОЇ РАДІОСТУДІЇ 

«РОМЕН», м. Ромни Сумської обл. (НР № 01200-м від 07.11.2017), за 12.02.2019, 

яким не зафіксовано ознак порушень умов ліцензії в частині програмної 

концепції мовлення. 

Крім того, МІСЬКРАЙОННОЮ РАДІОСТУДІЄЮ «РОМЕН», м. Ромни 

Сумської обл., було подано до Національної ради заяву про переоформлення 

ліцензії у зв’язку зі зміною керівника, складу редакційної ради, переліку 

пов’язаних осіб, програмної концепції мовлення, а також організаційно-

технічних зобов’язань в частині оператора телекомунікацій та способу доставки 

сигналу, відповідно до якої Національна рада 14.02.2019 прийняла рішення  

№ 226 про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 01200-м від 07.11.2017, 

що також свідчить про приведення діяльності ліцензіата у відповідність до вимог 

чинного законодавства.  

Розглянувши заяву МІСЬКРАЙОННОЇ РАДІОСТУДІЇ «РОМЕН», м. Ромни 

Сумської обл., вх. № 16/2531 від 31.05.2021, про скасування санкції «оголошення 

попередження», результати моніторингу радіопрограми за 12.02.2019, 

враховуючи рішення Національної ради від 14.02.2019 № 226 «Про заяву 

МІСЬКРАЙОННОЇ РАДІОСТУДІЇ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., щодо 

переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 01200-м від 07.11.2017) (ефірне, 

позивні: «Радіостудія «Ромен»)», керуючись Положенням про скасування 

санкції «оголошення попередження», застосованої Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або 

законодавства України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної 

послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), статтею 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати санкцію «оголошення попередження» МІСЬКРАЙОННІЙ 

РАДІОСТУДІЇ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., застосовану рішенням 

Національної ради від 10.01.2019 № 12, та визнати, що МІСЬКРАЙОННА 

РАДІОСТУДІЯ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл., усунула порушення частини 

восьмої статті 28, частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

2. Копію цього рішення надіслати МІСЬКРАЙОННІЙ РАДІОСТУДІЇ 

«РОМЕН», м. Ромни Сумської обл. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної  справи МІСЬКРАЙОННОЇ 

РАДІОСТУДІЇ «РОМЕН», м. Ромни Сумської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


