
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1929 

 

31.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 30 

 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ 

(НР № 0077-м від 02.02.2007, 

супутникове мовлення, логотип: «ПЛАНЕТА») 

 

На виконання наказу голови Національної ради 5в/300 від 23.06.2016 було 

проведено планову перевірку ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV»,  

м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «ПЛАНЕТА»), у результаті чого 

складено АКТ № 7/П(ІІ)Кв/C /16 від 06.07.2016. 

 У ході перевірки за результатами моніторингу від 03.07.2016 встановлено 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для  пропаганди винятковості, зверхності або 

неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, 

належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, 

соціального походження) та частини п’ятої статті 28 (ліцензіат не має права 

розповсюджувати програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з 

вимогами частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»), оскільки у програмі ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV»,  

м. Київ, 03.07.2016 (о 01:30, 03:56, 06:16, 09:30, 11:57, 14:16, 17:30, 20:00, 22:16) 

було зафіксовано трансляцію аудіовізуальної інформації (ефірна версія 

починалась словами «Слово мудрости волхва велимудра», у наданій ефірній 

сітці мовлення за 03.07.2016 передача має назву «Сварожичи – минуле, 

сьогодення, майбутнє»), у якій протиставляється етнічне угрупування трьох 

слов'янських народів (українців, росіян та білорусів), назване Сварожичами і 

проголошене «Родом Расы Великой» слов'яно-арійського походження, іншим 

народам. 

У тексті передачі містяться заклики такого змісту: «…мы создаем силу, 

способную решать любые задачи. Перед нами – истинными хозяевами своей 

земли, а не второсортным народом, своим обслуживающим персоналом, как нас 

считают всегребущие шарлатаны – сектанты».  

Наприкінці аудіовізуальної інформації пропонувались економічні переваги 

для власників посвідчень «Сварожич» у вигляді преференцій на інформаційну 

підтримку телеканалу «Планета», розміщення некомерційної інформації, 

будівництво власного будинку та знижку на придбання фільтру для води;  
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частини п’ятої статті  6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки передача «Сварожичи – минуле, сьогодення, майбутнє» не 

містила імен авторів, назву і адресу виробника програми; 

частини сьомої статті 27 (ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), оскільки не відповідають умовам ліцензії відомості про частоту  та 

поляризацію супутникового каналу мовлення, оператора телекомунікацій,  

власників, органи управління, фактичну адресу, адресу студії, зокрема: 

частота супутникового каналу мовлення за ліцензією - 12719 МГц, 

фактично - 12398,78 МГц;  

 поляризація супутникового каналу мовлення відповідно до ліцензії -   

вертикальна, фактично -  горизонтальна; 

оператор телекомунікацій згідно з ліцензією – ТОВ «Медіа-Транзит»,  

м. Київ, фактично - ПАТ «Радіо і телебачення»; 

власники відповідно до ліцензії  - Ягода С.І. (80%), Конов П.В. (10%), 

Пелех О.Ф. (10%), фактично - Ягода С.І. (30%) та Виробниче підприємство 

«Горизонт М» (70 %); 

директор за ліцензією -  Чуковецький Є.В., фактично – Кравцов І.В.; 

за зазначеними в ліцензії фактичною адресою – вул. Червоноармійська, 

43/16, кв. 18, м. Київ, та адресою студії – вул. Шевцова, 1, м. Київ, ліцензіат 

діяльності не здійснює. Документів щодо фактичного розташування 

телеорганізації та адреси студії не надано; 

частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції), оскільки: 

зменшено частку програм власного виробництва: за ліцензією -  

12 год./добу, фактично – 8 год. 28 хв.,  

зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту:  

за ліцензією  - 20 год./добу, фактично – 11 год. 46 хв.,  

збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва: за ліцензією - 4 год./добу, фактично – 12 год. 14 хв.; 

зменшено обсяг науково-просвітницьких передач: за ліцензією -  

11 год./добу, фактично – 10 год. 13 хв; 

 збільшено обсяг розважальних та музичних передач:  

за ліцензією  - 1 год., фактично – 5 год. 54 хв;  

частини четвертої статті 35 (У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-

правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника 

(співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний 

протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення 

ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими 

копіями, що підтверджують зміну), оскільки ліцензіат, маючи підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення, протягом 10 робочих днів не подав до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії, зокрема, в частині 

відомостей про частоту та поляризацію супутникового каналу мовлення, 
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оператора телекомунікацій, власників, органи управління, фактичну адресу, 

адресу студії; 

частини першої статті 47 (Використання програм чи передач інших 

телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України «Про 

авторське право та суміжні права»), оскільки не надано угод на право 

використання програм чи передач вітчизняних та іноземних 

телерадіоорганізацій;  

частини першої статті 48 (Кожна телерадіоорганізація-ліцензіат 

зобов'язана вести журнал обліку передач, які телерадіоорганізація транслювала 

чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію у повній та 

незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), оскільки  

ліцензіатом не ведеться журнал обліку передач; 

статті 151 Закону України «Про кінематографію» (Передбачена  частиною 

першою цієї статті заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, що 

містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та  їхніх 

окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких 

фільмів незалежно від країни походження, вироблених після 1 серпня 1991 

року. Заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними 

особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів 

держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на фільми, вироблені 

та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року), оскільки 

03.07.2016 (о 04:51, 12:51 та 20:51) в ефірі телеканалу «Планета» було 

зафіксовано трансляцію анімаційного фільму «Тайна едкого дыма», у вихідних 

даних в кінці якого було зазначено, що фільм було знято на добровільні 

пожертви громадян Росії, зазначено рік створення – 2015. Під час перевірки не 

було надано державного  посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільму на території Україні, що є порушенням статті 15 (Право  

на  розповсюдження  і  демонстрування  національних та іноземних  фільмів  на  

всіх  видах  носіїв  зображення  надається суб'єктам  кінематографії 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  у  

сфері кінематографії. Документом, який  засвідчує  це  право  та  визначає  

умови  розповсюдження  і демонстрування,  є  державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів…) Закону України «Про 

кінематографію».  

Розглянувши АКТ № 7/П(ІІ)Кв/C/16 від 06.07.2016 планової перевірки 

ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частинами другою та 

п’ятою статті 6,  частиною сьомою статті 27, частинами п’ятою та  восьмою 

статті 28, частиною четвертою статті 35, частиною першою статті 47, частиною 

першою статті 48, частиною першою статті 70, частинами  першою, другою, 

п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74, частиною другою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтями 15 та 151 Закону України «Про 

кінематографію», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України 
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«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ,  

НР № 0077-м від 02.02.2007, частин другої та п’ятої статті 6,  частини сьомої 

статті 27, частин п’ятої та восьмої статті 28, частини четвертої статті 35,  

частини першої статті 47, частини першої статті 48 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», статей 15 та 151 Закону України «Про 

кінематографію». 

2. ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ, НР № 0077-м від 02.02.2007, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ, 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 

цього рішення Національна рада може призначити позапланову перевірку або 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення 

надіслати ліцензіату ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. 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 

 


