
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 140 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про результати планової виїзної перевірки  

Старокостянтинівського міського радіомовлення,  

м. Старокостянтинів Хмельницької обл. 

(НР № 1561-м від 27.06.2002, 

проводове мовлення, позивні: «Говорить Старокостянтинів») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/259 від 16.11.2021 

здійснено планову виїзну перевірку Старокостянтинівського міського 

радіомовлення, м. Старокостянтинів Хмельницької обл. (проводове 

радіомовлення на першому каналі проводового радіомовлення (УР-1) у  

м. Старокостянтинів Хмельницької області, позивні: «Говорить 

Старокостянтинів»), за результатами якої складено Акт № 218 від 15.12.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу радіопрограм за період з 

15.11.2021 до 18.11.2021 Старокостянтинівського міського радіомовлення,  
м. Старокостянтинів Хмельницької обл., зафіксовано порушення 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) Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, а саме: 

зменшено:  

− обсяг розважально-музичних передач: за ліц. – 1 год. 6 хв./тиждень, 

факт. – 1 год. 1 хв./тиждень; 

збільшено:  

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

2 год. 7 хв./тиждень, факт. – 2 год. 9 хв./тиждень. 

Також зафіксовано елементи оформлення ефіру (обсяг 2 хвилини на 

тиждень), трансляція яких не передбачена чинною ліцензією. 

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги пояснення 

ліцензіата, в якому зазначено, що порушення обсягу розважально-музичних 

передач відбулося за рахунок збільшення обсягу інформаційно-аналітичних 

передач у зв’язку із поширенням в радіоефірі актуальної для слухачів інформації 

стосовно необхідності проведення профілактичних заходів з метою 

недопущення поширення пандемії COVID-19.  
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Розглянувши Акт № 218 від 15.12.2021 планової виїзної перевірки 

Старокостянтинівського міського радіомовлення, м. Старокостянтинів 

Хмельницької обл., керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію про результати планової виїзної перевірки 

Старокостянтинівського міського радіомовлення, м. Старокостянтинів 

Хмельницької обл., взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи 

Старокостянтинівського міського радіомовлення, м. Старокостянтинів 

Хмельницької 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. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


