
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 546 

 

14.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про стан виконання ТОВ «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ, 

пункту 3 рішення Національної ради від 21.01.2016 № 17 

(НР № 00845-м від 05.05.2006, 

багатоканальне телебачення (DVB-T), 

 логотип:  

1 ЦП: «ЕРА»/стилізоване зображення цифри «1»; 

2 ЦП: «літера «К» з роздвоєною частиною та кола,  

розташованого з правого боку літери, в середині якого  

знаходиться арабська цифра «1»; 

3 ЦП: «КИЇВ»; 

4 ЦП: «три півкола блакитного кольору, в середині:  

слово «РАДА» великими літерами жовтого кольору,  

слова «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ» білого кольору) 

 

21.01.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) ухвалила рішення № 17 про 

застосування санкції «оголошення попередження» до ТОВ «ЕРА 

ПРОДАКШН», м. Київ, НР № 0103-м від 05.05.2006 (переоформлена, діє  

НР № 00845-м від 05.05.2006), за результатами розгляду планової перевірки від 

25.12.2015 у зв’язку з порушенням вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), оскільки вихідні дані не відповідають ліцензійним умовам, а саме: 

замість логотипів, передбачених ліцензією, використовуються логотипи: 

«ПРАВДА ТУТ», «Сонце», «UBR», «NEWS NETWORK»; 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

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

телерадіокомпанії, програми яких передбачено ліцензією для ретрансляції:  

 
№ Канал 

прийому 

Назви телерадіокомпаній, 

програми яких передбачено для 

ретрансляції за ліцензією 

Назви телерадіокомпаній, програми  

яких ретранслюються фактично 

1 1 ЦП ретрансляція програм 

ТОВ ТРК «Ера», м. Київ/НТКУ,  

які розповсюджуються  

з використанням 2 ТВК у м. Києві 

ретрансляція програм  

ТОВ ТРК «Ера», м. Київ 

2 2 ЦП ретрансляція програм  

ВАТ «Київтелемонтаж», м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 
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«ПРАВДАТУТ», м. Київ 

3 3 ЦП ретрансляція програм  

ДКП «ТРК «КИЇВ», м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ 

4 4 ЦП ретрансляція програм  

Дирекції телерадіопрограм 

Верховної Ради України, м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ 

5 5 ЦП -- ретрансляція програм  

ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ 

  

Пунктом 3 рішення Національної ради від 21.01.2016 № 17 ліцензіата було 

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

чинного законодавства.  

За результатами моніторингів багатоканального мовлення ТОВ «ЕРА 

ПРОДАКШН», м. Київ, здійснених 06-07.04.2016 відповідно до ліцензії  

НР № 00845-м від 05.05.2006, зафіксовано ознаки порушення вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»:  

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії), оскільки вихідні дані не відповідають ліцензійним умовам, а саме: 

замість логотипів, передбачених ліцензією, використовуються логотипи: 

«ПРАВДА ТУТ», «Сонце», «UBR», «NEWS NETWORK»; 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

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

телерадіокомпанії, програми яких передбачено ліцензією для ретрансляції:  

 
№ Канал 

прийому 

Назви телерадіокомпаній, 

програми яких передбачено для 

ретрансляції за ліцензією 

Назви телерадіокомпаній, програми  

яких ретранслюються фактично 

1 1 ЦП ретрансляція програм 

ТОВ ТРК «Ера»,  

м. Київ/НТКУ,  

які розповсюджуються з 

використанням 2 ТВК у м. Києві 

ретрансляція програм  

ТОВ ТРК «Ера», м. Київ 

2 2 ЦП 
ретрансляція програм  

ВАТ «Київтелемонтаж»,  

м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ»,  

м. Київ 

3 3 ЦП ретрансляція програм  

ДКП «ТРК «КИЇВ»,  

м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ 

4 4 ЦП ретрансляція програм  

Дирекції телерадіопрограм 

Верховної Ради України, м. Київ 

ретрансляція програм  

ТОВ «ЄС Продакшен груп», м. Київ 

5 5 ЦП -- ретрансляція програм  

ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ 
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Таким чином, результати моніторингів від 06-07.04.2016 свідчать про не 

усунення порушень та невиконання рішення Національної ради від 21.01.2016 

№ 17. 

Крім того, до Національної ради надійшло звернення народного депутата 

України Чорновол Т.М., вх. № 3/53 від 04.04.2016, щодо невиконання ТОВ 

«ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ, умов ліцензії НР № 00845-м від 05.05.2006. 

Розглянувши звернення народного депутата України Чорновол Т.М.,  

вх. № 3/53 від 04.04.2016, та результати моніторингів від 06-07.04.2016, 

керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім, четвертим, п’ятим  

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 «ЕРА ПРОДАКШН», м. Київ  

(НР № 00845-м від 05.05.2006), 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) 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 

 


