
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 477  

 

31.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 
 
 

Про стан виконання НТКУ, м. Київ, 

пункту 2 рішення Національної ради від 18.06.2015 № 820 

(НР № 00671-м від 08.12.2015, 

супутникове РМ (УР-2), позивні: «Українське радіо») 

 

18.06.2015 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення ухвалила рішення № 820, яким взяла до відома наявність 

порушень Закону України «Про телебачення і радіомовлення» за результатами 

розгляду планової перевірки Національної радіокомпанії України, м. Київ, у 

зв’язку із закінченням терміну дії ліцензії НР № 00026-м від 08.12.2005 

(переоформлено, діє НР № 00671-м від 08.12.2015).  

У ході перевірки було зафіксовано порушення вимог частини п’ятої статті 

6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Дані про кожну 

індивідуальну програму чи передачу мають містити ім’я автора чи авторів, 

назву і адресу виробника програми), оскільки транслювалась передача                   

без заставки з назвою передачі, ім’ям автора чи авторів, назвою і адресою 

виробника програми.  

 Пунктом 2 рішення Національної ради від 18.06.2015 № 820 ліцензіата 

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

вимог чинного законодавства. 

Результатами моніторингу програмного наповнення НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, здійсненого 19.02.2016 відповідно до 

ліцензії НР № 00671-м від 08.12.2015, зафіксовано ознаки порушення вимог 

частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім’я 

автора чи авторів, назву і адресу виробника програми), оскільки ліцензіатом не 

в повному обсязі надавалась інформація про назву передачі, ім’я автора чи 

авторів програми та не вказувалась назва і адреса виробника.  

Таким чином, результати моніторингу свідчать про не усунення                       

в повному обсязі порушень та невиконання рішення Національної ради від 

18.06.2015 № 820. 

Керуючись частиною п’ятою статті 6, частиною першою статті 70 Закону 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

четвертим 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 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ (НР № 00671-м від 08.12.2015), з метою 

перевірки дотримання вимог частини п’ятої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім’я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми). 

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 

 

 


