
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1284 

 

16.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 
 
 

Про результати позапланової перевірки  

НТКУ, м. Київ  

(НР № 00671-м від 08.12.2015, 

супутникове мовлення, позивні: «Українське радіо») 

 

18.06.2015 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) ухвалила рішення № 820, яким взяла 

до відома наявність порушень Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» за результатами розгляду планової перевірки НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ТЕЛЕКОМПАНІЇ 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», оскільки дані про 

передачу не містили імені автора чи авторів, назви і адреси 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 вказувались 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. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 31.03.2016 рішенням  

№ 477 було призначено позапланову перевірку НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/163 від 11.04.2016 

було здійснено позапланову перевірку НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 
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УКРАЇНИ, м. Київ (супутникове мовлення, позивні: «Українське радіо»), за 

результатами якої складено Акт № 24ПП/Кв/С/16 від 28.04.2016. 

За результатами перевірки, на підставі моніторингу від 19.02.2016 НТКУ, 

м. Київ, зафіксовано, що в ефірі транслювалися радіопрограми, в яких повністю 

або частково була відсутня інформація, передбачена вимогами частини п’ятої 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (ім’я автора чи 

авторів, назва і адреса виробника програми):  
 

№ 

з/п 

Радіопрограми,  

які транслювались в ефірі 

19.02.2016  

Ім’я 
автора чи 

авторів 

Назва 
програми 

Адреса 
виробника 

1 «Ранковий промінь» Вказано Вказано Не вказано 

2 «Радіопрес» Вказано Вказано Не вказано 

3 «Полудневий десерт» Вказано Вказано Не вказано 

4 «Джаз Клуб» Вказано Вказано Не вказано 

5 «Культ особи» Вказано Вказано Не вказано 

6 «Азбука реальності» Вказано Вказано Не вказано 

7 «Арт-панорама» Вказано Вказано Не вказано 

8 «На свіжу голову» Вказано Вказано Не вказано 

9 «Спортмайданчик» Вказано Вказано Не вказано 

10 «Новини» Вказано Вказано Не вказано 

11 «З піснею по життю» Вказано Вказано Не вказано 

12 «Молода музика» Вказано Вказано Не вказано 

13 «Тема з варіаціями» Вказано Вказано Не вказано 

14 «Анонси» Вказано Вказано Не вказано 

15 «По цимбалах» Вказано Вказано Не вказано 

16 «Країна пісень» Не вказано Вказано Не вказано 

17 «Нон стоп м’юзік» Не вказано Вказано Не вказано 

18 «Ретро-чарт» Не вказано Вказано Не вказано 

19 «Персональна колекція» Вказано Вказано Не вказано 

20 «Найвища проба» З 14 виходів в 

ефір вказано один 

раз 

Вказано Не вказано 

21 «Радіо «Промінь» 

рекомендує» 

З 7 виходів в ефір 

вказано два рази 
Вказано Не вказано 

 

В жодній програмі не було вказано адреси виробника радіопрограми. Ім’я 

автора чи авторів вказано лише у 18-ти радіопрограмах, з яких у 2-х вказано 

частково та у 3-х не вказано взагалі. 

Отже, це свідчить про порушення 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 перевірки свідчать про не усунення в повному 

обсязі порушень та невиконання рішення Національної ради від 18.06.2015  

№ 820. 
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Розглянувши Акт № 24ПП/Кв/С/16 від 28.04.2016 позапланової перевірки 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною п’ятою статті 

6, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 

частинами першою та другою статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення НАЦІОНАЛЬНОЮ 

ТЕЛЕКОМПАНІЄЮ УКРАЇНИ, м. Київ, 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 передач, ім’я автора чи авторів програми та не вказувались назва і адреса 

виробника, а також невиконання рішення Національної ради від 18.06.2015  

№ 820. 

2. Вказати керівнику НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ,  

м. Київ, на неприпустимість у подальшому порушення вимог чинного 

законодавства. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ, м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


