
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1781 

 

18.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 

 
Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ»,  

м. Сімферополь, АР Крим  

(НР № 1754-м від 20.03.2013, 

супутникове ТБ, логотип: «LaLe» комбіноване) 

 

Відповідно до планових заходів Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) на ІІ півріччя 2016 року, 

затверджених рішенням Національної ради від 23.06.2016 № 1514, упродовж 

липня 2016 року було проведено тематичний моніторинг трансляції 

загальнонаціональними телерадіокомпаніями дитячих передач та 

аудіовізуальних творів, розрахованих на дитячу аудиторію. 

За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «ДИТЯЧИЙ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Сімферополь, АР Крим, здійсненого 

27.07.2016 відповідно до ліцензії НР № 1754-м від 20.03.2013, зафіксовано 

ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини першої статті 9 (У загальному  обсязі мовлення кожної 

телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний 

аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців), 

оскільки частка національного аудіовізуального продукту складає – 18%; 

2) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії);  

3) частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення);  

4) пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки зафіксовано 

зміни головних параметрів програмної концепції мовлення, зазначених у 

ліцензії: 

зменшено:  

- частку програм власного виробництва (за ліцензією – 09 год. 55 хв./добу 

(41,3%), фактично – 03 год. 20 хв. (13,9%)); 

- мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (за 

ліцензією – 14 год. 15 хв./добу (59,4%), фактично – 04 год. 19 хв. (18%)); 

- обсяг дитячих передач (за ліцензією – 15 год. 25 хв./добу, фактично –  

02 год. 38 хв.); 

збільшено: 



- максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва 

(за ліцензією – 09 год. 45 хв./добу (40,6%), фактично – 19 год. 41 хв./добу 

(82%)); 

 змінено формат мовлення: за ліцензією – Дитячий. Фільмопоказ, 

програми, що спрямовані на дитячу аудиторію віком до 18 років; фактично – 

фільмопоказ. 

Також моніторингом ефіру телеканалу «LaLe» за 27.07.2016 зафіксовано 

трансляцію фільмів: 

- «Джейн Ейр», Велика Британія, реж. Роберт Янг; 

- «Чанаккале 1915», Туреччина, реж. Єсім Сезгін; 

- «Балто», США, реж. Філ Вайштейн; 

- «Той ще Карлсон», Росія, реж. Сарік Андреасян; 

- а/ф «Саладін», Малайзія, реж. Назік Хатен; 

- а/ф «Альфа і Омега», США, реж. Ентоні Белл, Бен Глюк. 

 За усною інформацією Державного агентства України з питань кіно, 

ТОВ «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Сімферополь, АР 

Крим, не було видано дозвільних документів – державних посвідчень на право 

розповсюдження і демонстрування вищезазначених фільмів, що є ознакою 

порушення пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватись 

законодавства України та вимог ліцензії; виконувати рішення Національної 

ради та судових органів). 

Розглянувши результати моніторингу супутникового мовлення ТОВ 

«ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ «ЛЯЛЄ», м. Сімферополь, АР Крим, від 

27.07.2016, 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 «ДИТЯЧИЙ ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ КАНАЛ 

«ЛЯЛЄ», м. Сімферополь, АР Крим (НР № 1754-м від 20.03.2013), з метою 

перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини першої статті 9 (У загальному обсязі мовлення кожної 

телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний 

аудіовізуальний продукт або музичні твори українських авторів чи виконавців); 

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

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 



- пунктів а), б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

виконувати рішення Національної ради та судових органів). 

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 

 


