
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1947 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32

  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ  

«АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл. 

(НР № 01579-м від 10.12.2019,  

ефірне мовлення, позивні: «АВЕРС») 

 

За результатами моніторингу радіопрограми ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ 

«КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 01579-м від 10.12.2019), за 10.08.2021 зафіксовано, що частка пісень 

державною мовою склала менше 25 відсотків від загального обсягу пісень, 

поширених протягом доби та у визначеному законодавством проміжку часу, що 

є ознаками порушення ліцензіатом вимог частини третьої статті 9, пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.09.2021 рішенням № 1285 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ 

«КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл.  

На виконання наказу голови Національної ради від 17.09.2021 № 5а/210 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ 

«КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл. (ефірне мовлення, позивні: 

«АВЕРС»), за результатами якої складено Акт №  186 від 18.10.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ДП «ТРК «АВЕРС» 

ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл., Національною радою 

було направлено рекомендованою поштою лист від 20.09.2021 вих. № 17/1685. 

На виконання п. 3 рішення Національної ради від 16.09.2021 № 1285 

ліцензіатом було вчасно надіслано в повному обсязі документи та матеріали, 

необхідні для проведення перевірки, а також пояснення.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 10.08.2021 зафіксовано 

порушення ліцензіатом вимог 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 
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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); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії),  

оскільки частка пісень державною мовою у проміжку часу між 07:00 та 

14:00 склала - 22,9%, протягом доби – 24,9%. 

У своєму поясненні керівництво визнає порушення чинного законодавства 

у недотриманні квот україномовних пісень і пояснює, що 10.08.2021 в 

приміщенні, де розташована радіостанція, тричі раптово зникало 

електроживлення. В результаті стався технічний збій у роботі ефірного 

комп’ютера і довелося використовувати «черговий плейлист». Даний плейлист 

містив потрібну кількість пісень державною мовою, але, внаслідок збою роботи 

ефірного комп’ютера і програмного забезпечення, запуск відбувався не з 

запланованої позиції, а випадково, що й спричинило порушення. Факт зникнення 

світла підтверджено відповідним документом. 

Також ліцензіат у пояснювальній записці повідомляє про усунення 

порушень частини третьої статті 9 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги вказану вище 

інформацію ліцензіата про технічний збій у роботі ефірного комп’ютера через 

проблеми із електроживленням. 

Розглянувши Акт № 186 від 18.10.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною третьою статті 9, частиною першою статті 70 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 ДП «ТРК «АВЕРС»  

ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл., частини третьої 

статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ДП «ТРК «АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС»,  

м. Луцьк Волинської обл., з дня набрання чинності цим рішенням привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.  

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ДП «ТРК 

«АВЕРС» ВАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», м. Луцьк Волинської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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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 

 

 


