
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 899 

 

02.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «РИТМ», м. Рівне  

(НР № 00467-м від 15.10.2012,  

багатоканальне ТБ (МХ-5), логотип: «ритм») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РИТМ», м. Рівне, здійсненого 15.04.2016 секретаріатом представника 

Національної ради у Рівненській області відповідно до ліцензії НР № 00467-м 

від 15.10.2012, зафіксовано ознаки порушення 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», оскільки 

фактичні показники мовлення не відповідають обсягам, зазначеним у ліцензії:  

- зменшено частку програм власного виробництва: за ліцензією – 12 год. 16 

хв./добу, фактично – 11 год. 30 хв.; 

- зменшено обсяг науково-просвітницьких передач: за ліцензією –  

4 год./добу, фактично – 03 год. 18 хв.; 

- збільшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: 

за ліцензією – 7 год. 54 хв./добу, фактично – 10 год. 41 хв.; 

- збільшено обсяг розважальних та музичних передач: за ліцензією –  

1 год./добу, фактично – 02 год. 04 хв. 

Крім того,  15.04.2016 о 20:36 зафіксовано ретрансляцію інформаційно-

аналітичної передачі «Шустер LIVE», ідентичну передачі, що вийшла в цей же 

період в ефірі ТОВ «Телерадіокомпанія «Всесвітня інформаційна служба»,  

м. Київ, тоді як діючою ліцензією на мовлення не передбачено ретрансляції 

програм інших мовників, що є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 

27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), пункту а) частини 

першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Ретрансляцію передачі «Шустер LIVE» також було зафіксовано 

попереднім моніторингом від 11.03.2016. Керівництво ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РИТМ», м. Рівне, своїм листом від 04.04.2016 вих. 

№ 03-142 пояснило, що показ передачі «Шустер LIVE» відбувається  

відповідно до договору, укладеного 11.01.2016 з ТОВ «Телерадіокомпанія  

«Всесвітня інформаційна служба». Відповідно до наданої копії цього договору, 



ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РИТМ» щоп’ятниці, починаючи з 15.01.2016, 

здійснюватиме один показ та один повтор передачі «Шустер LIVE».  

Розглянувши результати моніторингів ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РИТМ», м. Рівне, за 11.03.2016 та 15.04.2016, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, 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 «РИТМ»,  

м. Рівне (НР № 00467-м від 15.10.2012), 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 а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

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 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 


