
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 193 

 

18.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про стан виконання  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк, 

пункту 2 рішення Національної ради від 26.10.2015 № 1606 

(НР № 00249-м від 18.09.2014,  

супутникове мовлення, логотип: «Індиго tv») 

 

26.10.2015 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення ухвалила рішення № 1606, яким взяла до відома наявність 

порушень Закону України «Про телебачення і радіомовлення» за результатами 

розгляду планової перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, у зв’язку із закінченням першого року діяльності відповідно до 

ліцензії НР № 00249-м від 18.09.2014.  

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1)  частини восьмої статті 28, оскільки ліцензіат не дотримується умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення (зменшено обсяг 

просвітницьких передач); 

2) пунктів а) і б) частини першої статті 59, оскільки в ефірі телекомпанії 

зафіксовано трансляцію фільмів з порушеннями вимог рішення Національної 

ради від 08.02.2012 № 117 та умов державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів. Індекс глядацької аудиторії 

відповідно до прокатного посвідчення - 16; дозволений час демонстрування 

телевізійних серіалів - з 21:00 по 06:00. Телесеріали транслювалися в час, не 

передбачений умовами прокатного посвідчення: «Супер-ніндзя» о 12:47; 

«Закрита школа» о 14:02; «Сходи до небес» о 07:08 та о 14:59; 

3) пункту е) частини першої статті 59, оскільки трансляція анонсів 

фільмів, які мають обмежену глядацьку аудиторію, відбулася в час, не 

передбачений умовами державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів (анонс т/с «Супер-ніндзя» транслювався о 12:19, анонс 

т/с «Закрита школа» - о 16:48), що є порушенням частини першої статті 8 

Закону України «Про рекламу». У зв’язку з цим складено Протоколи про 

порушення законодавства про рекламу: серія КВ № 107 від 30.09.2015 та серія 

КВ № 108 від 30.09.2015. 

 Пунктом 2 рішення Національної ради від 26.10.2015 № 1606 ліцензіата 

було зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 



Крім того, пунктом 3 рішення Національної ради від 26.10.2015 № 1606 

Національна рада звернулась до Державної інспекції України з питань захисту 

прав споживачів з інформацією про зафіксовані порушення частини першої 

статті 8 Закону України «Про рекламу» в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, з проханням вжити заходів у межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством. 

Результатами моніторингу програмного наповнення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, від 14.12.2015 зафіксовано 

ознаки порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини восьмої статті 28, оскільки ліцензіат не дотримується умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення, а саме: зменшено обсяг 

програм власного виробництва (за ліц. – 8 год. 15 хв./добу, факт. – 51 хв./добу), 

а також відсутні дитячі передачі власного виробництва (за ліц. – 3 год./добу); 

фактично в ефірі транслювалися  дитячі передачі невласного виробництва 

обсягом 3 год. 17 хв./добу, з них 1 год. 20 хв. транслювалися до 6 години ранку 

натомість передбаченого ліцензією часу для трансляції цього жанру 06:00-

22:00; 

2) пункту е) частини першої статті 59, оскільки в ефірі телекомпанії 

зафіксовано трансляцію анонсів фільмів з порушеннями вимог рішення 

Національної ради від 08.02.2012 № 117 та умов державного посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів. Індекс глядацької аудиторії 

відповідно до прокатного посвідчення - 16; дозволений час демонстрування 

телевізійних серіалів - з 21:00 по 06:00. Транслювались анонси фільму «П’ята 

варта», який має обмежену глядацьку аудиторію «16+», в час, не передбачений 

умовами державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів (о 07:11, о 12:38, о 12:47, о 13:38, о 14:12, о 16:46, о 16:48, о 17:54), що є 

порушенням частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу». 

Таким чином, результатами моніторингу зафіксовано ознаки порушення 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: частини восьмої статті 28, 

пункту е) частини першої статті 59, що може свідчити про неусунення в 

повному обсязі порушень та невиконання рішення Національної ради від 

26.10.2015 № 1606. 

Керуючись частиною восьмою статті 28, пунктами а), б) та е) 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, частинами першою та другою статті 75 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. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, з метою перевірки 

дотримання вимог частини восьмої статті 28, пункту е) частини першої  

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


