
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1331 

 

30.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 27 

 
Про результати планової виїзної перевірки  

ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ 

(НР № 00087-м від 25.02.2015, 

ефірне мовлення, позивні: «POWER FM») 

 

На виконання наказу голови Національної ради від 08.07.2021 № 5а/182 

здійснено планову виїзну перевірку ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ 

(регіональне ефірне мовлення, позивні: «POWER FM»), за результатами якої 

складено Акт № 171 від 27.08.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 10.08.2021 

ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ, зафіксовано порушення Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини третьої статті 9 (При здійсненні радіомовлення 

телерадіоорганізації, які поширюють музичні твори, серед яких частка пісень 

офіційними мовами Європейського Союзу відповідно до умов ліцензії становить 

не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а 

також не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному 

проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00, повинні забезпечувати 

частку пісень державною мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, 

поширених протягом доби, а також не менше 25 відсотків загального обсягу 

пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 

22.00), оскільки частка пісень іноземними мовами, які є офіційними мовами 

Європейського Союзу, становила менше 60%  від загального обсягу пісень, 

поширених у визначених законодавством проміжках часу, а саме: 

упродовж доби  -  57,7%, 

у проміжку часу між 07:00 та 14:00 -  57,5%, 

у проміжку часу між 15:00 та 22:00 -  57,8%; 

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 ліцензіат не дотримується конкурсних умов, зазначених 

в додатку 4, а саме, за ліцензією: обсяг музичних творів вітчизняного 

виробництва – не  менше 50%, фактично – 36,6 %. 

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги, що у додатку 4 

до ліцензії ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ, НР № 00087-м від 
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25.02.2015 визначено, що частка пісень державною мовою має становити не 

менше 25 %, частка пісень іноземними мовами, що є офіційними мовами 

Європейського Союзу, має становити не менше 60 %. У цьому ж додатку 4 

міститься інша, раніше внесена, умова, згідно з якою обсяг музичних творів 

вітчизняного виробництва має складати 50 %, що у зв’язку з набуттям чинності 

08.11.2016 окремих вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

стосовно частки пісень державною мовою і частки пісень іноземними мовами, 

які є офіційними мовами Європейського Союзу, є застарілою. 

Розглянувши Акт № 171 від 27.08.2021 планової виїзної перевірки ПП 

«КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ, керуючись частиною третьою статті 9, 

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 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. Взяти до відома наявність порушення ПП «КОМПАНІЯ «НОВА 

ХВИЛЯ», м. Київ, частини третьої статті 9, частини сьомої статті 27, частини 

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

телебачення і радіомовлення».  

2. Зобов’язати ПП «КОМПАНІЯ «НОВА ХВИЛЯ», м. Київ, шляхом видачі 

розпорядження про усунення порушень, протягом 14 днів з дня набрання 

чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ПП «КОМПАНІЯ 

«НОВА ХВИЛЯ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 
 


