
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 901 

 

02.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 
 

 

Про стан виконання 

ТОВ ТРК «Нова Одеса», м. Одеса, 

пункту 3 рішення Національної ради від 24.03.2016 № 360 

(НР № 00032-м від 02.08.2006, 

кабельне, логотип: «ТА-Одеса») 

 

24.03.2016 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) ухвалила рішення № 360 про 

застосування санкції «оголошення попередження» до ТОВ ТРК «Нова Одеса»,  

м. Одеса, за результатами розгляду матеріалів планової перевірки, проведеної 

19.01.2016, у зв’язку з порушенням 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 обсяг вітчизняних програм, збільшено обсяг частки аудіовізуальної 

продукції іноземного виробництва, а також відсутні дитячі програми та 

програма «Болгаріте» Асоціації болгар України), в частині вихідних даних 

(логотип), оскільки замість логотипа «ТА-Одеса» використовується логотип «1 

городской». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 24.03.2016 № 360 ліцензіата 

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

вимог чинного законодавства. 

За результатами контрольного моніторингу мовлення ТОВ ТРК «Нова 

Одеса», м. Одеса, здійсненого 28.04.2016 відповідно до ліцензії НР № 00032-м 

від 02.08.2006, зафіксовано ознаки порушення вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення: 

- зменшено обсяг культурно-мистецьких передач (за ліцензією –  

2 год./добу, фактично – 01 год. 17 хв.), розважальних та музичних (за ліцензією 

– 1 год. 18 хв./добу, фактично – 36 хв.), дитячих передач (за ліцензією – 1 год. 

20 хв./добу, фактично – 45 хв.), фільмопоказу (за ліцензією – 6 год. 40 хв./добу, 

фактично – 02 год. 33 хв.); 



- відсутня програма «Болгаріте» Асоціації болгар України (за ліцензією – 

1 год./добу); 

- збільшено обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних (за 

ліцензією – 05 год. 10 хв./добу, фактично – 13 год. 16 хв.), науково-

просвітницьких передач (за ліцензією – 2 год. 54 хв./добу, фактично – 04 год.  

02 хв.); 

2) частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під  час  ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки зафіксовано використання логотипа «ТА-Одеса» з 

вписаною в букву О цифрою 1, тоді як ліцензією передбачено використання 

логотипа: «ТА-Одеса»; 

3) пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки  рекламна інформація о 02:13:33, 04:20:51, 07:22:26, 

08:23:26, 09:23:26 щодо страхової компанії «Теком» не була відокремлена з 

використанням слова «реклама», що є ознакою порушення частини другої 

статті 9 Закону України «Про рекламу» (Реклама у теле- і радіопередачах, 

програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх 

початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео, комбінованих засобів, титрів, 

рекламного логотипа або коментарів ведучих з використанням слова 

«реклама»). 

Таким чином, результати моніторингу свідчать про не усунення в 

повному обсязі порушень та невиконання ТОВ ТРК «Нова Одеса», м. Одеса, 

рішення Національної ради від 24.03.2016 № 360. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ ТРК «Нова Одеса», 

м. Одеса (НР № 00032-м від 02.08.2006), від 28.04.2016, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, 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 та 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 Товариства з обмеженою 

відповідальністю Телерадіокомпанії «Нова Одеса», м. Одеса (НР № 00032-м від 

02.08.2006), 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), частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 



Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана: виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, 

встановлені законодавством) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та виконання рішення Національної ради від 24.03.2016 № 360. 

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 

 

 


