
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 278 

 

03.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «КУПОЛ», м. Київ 

(НР № 0560-м від 14.05.2003, ефірне ТБ, 

логотип:  «100+телеканал»  

(комбінований знак, який складено  

з цифрового та словесного позначення  

«100+телеканал», виконаного літерами  

кирилиці звичайним шрифтом білим  

кольором, обведеним чорним кольором)) 
 

За результатами моніторингу мовлення Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «КУПОЛ», м. Київ, здійсненого 

27.01.2016 відповідно до ліцензії НР № 0560-м  від 14.05.2003, зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний 

виконувати умови ліцензії) та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний 

дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення) Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»,  оскільки ліцензіат не дотримується умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення (зменшено мінімальну частку 

національного аудіовізуального продукту, обсяг інформаційно-аналітичних і 

публіцистичних, науково-просвітницьких, дитячих передач, збільшено 

максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва та обсяг 

телеторгівлі). 

Також моніторингом зафіксовано ознаку порушення пункту е) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов’язана виконувати  правила  рекламної  діяльності  і 

спонсорства, встановлені законодавством), оскільки у передачі «Саме сьогодні. 

Здоров’я» інформація рекламного характеру не була означена як реклама, що є 

ознакою порушення частини третьої статті 9 Закону України «Про рекламу» 

(Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається 

увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність 

та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і 

має бути вміщений під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами»). 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «Телерадіокомпанія 

«КУПОЛ», м. Київ, за 27.01.2016, керуючись абзацом третім пункту 2.3 

Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в 



Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (із змінами), 

Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Телерадіокомпанія «КУПОЛ», м. Київ (НР № 0560-м від 

14.05.2003), з метою перевірки дотримання вимог частини сьомої статті 27 

(Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії), частини восьмої статті 28 

(Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної програмної концепції 

мовлення), пункту е) частини першої статті 59  (Телерадіоорганізація 

зобов’язана виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, 

встановлені законодавством) 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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


