
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1555 

 

31.07.2013                                                       м. Київ                                                Протокол № 22 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ  

(НР № 1766-м від 09.07.2012) 

 

На виконання рішення № 459 від 19.02.2013 «Про затвердження 

Національною радою Плану проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги України на другий квартал 2013 року» 

Національною радою у період з 10 по 11 липня 2013 року було здійснено 

планову перевірку ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ (супутникове ТБ, логотип 

«ПРАВО TV»), в результаті чого складено Акт № 11(ІІ)Кв/ПА/13 від 

11.07.2013. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення: 

- умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, оскільки було 

збільшено обсяг аудіовізуальної продукції іноземного виробництва та 

фільмопоказу, зменшено обсяг національного аудіовізуального продукту, 

програм власного виробництва, інформаційно-аналітичних та публіцистичних, 

науково-просвітницьких передач, відсутні культурно-мистецькі передачі. 

Таким чином, ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, порушило вимогу ч. 8 ст. 28 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

- ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

обсяг національного аудіовізуального продукту ліцензіата склав 3 год. 51 

хв./добу (16%);  

- п. 6 «Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції 

залежно від аудиторії, на яку вона розрахована», затвердженої рішенням 

Національної ради № 117 від 08.02.2012, оскільки фільми з обмеженням 

глядацької аудиторії транслювалися у проміжок часу з 06:00 до 18:00, який не 

відведений для показу цих фільмів. Також в ефірі ліцензіата транслювалися 

фільми з візуальними позначками, які не відповідають глядацькій аудиторії, 

зазначеній у прокатних посвідченнях. Таким чином, ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», 

м. Київ, порушило вимогу п. б) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»; 

- ч. 2 ст. 9 Закону України «Про рекламу», оскільки рекламні ролики 

тижневика «Судово-юридична газета» впродовж доби не було ідентифіковано 

як «реклама» та відокремлено від інших елементів програми;  

- ч. 1 ст. 8 Закону України «Про рекламу», оскільки анонси фільмів з 

обмеженням глядацької аудиторії транслювались у проміжок часу з 06:00 до 



18:00, який не відведений для показу цих фільмів. Таким чином,  

ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, порушило вимогу п. е) ч. 1 ст. 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Замість втраченої ліцензії НР № 1618-м від 09.07.2012 рішенням 

Національної ради від 17.04.2013 № 804 ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, було 

видано дублікат – ліцензію НР № 1766-м від 09.07.2012. 

Розглянувши Акт № 11(ІІ)Кв/ПА/13 від 11.07.2013 планової перевірки ТОВ 

«ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 

28, пунктами б) та е) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами  1, 2, 

5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 

2 статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною 2 статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

 

1. Визнати порушення ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, вимог ч. 8 ст. 28, 

ч. 1 ст. 9, п. б), е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ, протягом 

місяця привести свою діяльність у відповідність до умов ліцензії та вимог 

чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до 

Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у  

м. Києві. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення по завершенні 

вказаного у рішенні терміну представнику Національної ради у м. Києві 

поінформувати про це Національну раду. Розглянувши цю інформацію, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку або оголосити 

попередження на підставі документальних свідчень про невиконання рішення, 

що  передбачено ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», або звернутися до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з 

невиконанням розпорядження про усунення порушень, що передбачено п. в)  

ч. 5 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ»,  

м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради і акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТРК «ПРАВО ТВ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення. 

 

 

 



7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


