
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2053 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса 

(НР № 00111-м від 12.08.2014, 

кабельне мовлення, логотип: «напис літерами  

червоного кольору «телеканал «Здоровье»  

у стилістиці журналу колишнього СРСР «Здоровье») 

 

До Національної ради надійшли звернення ГО «Молодіжна команда Нове 

Покоління» (вх. № 24/3425 від 20.05.2016),  а також звернення народного 

депутата України Д.Є. Добродомова (вх. № 3/98 від 31.05.2016), листи Ради 

національної безпеки і оборони України (вх. № 2/102 від 06.06.2016), 

Секретаріату Кабінету Міністрів України (вх. № 4/103 від 06.06.2016), 

Міністерства інформаційної політики України (вх. № 16/3622 від 30.05.2016) 

щодо поширення в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я», м. 

Одеса, інформації,  яка, на думку заявників, нав’язує слухачам негативне 

ставлення до грузинського народу, підбурює місцеве населення до захоплення 

державної влади в Одеській області. 

За результатами аналізу відеозаписів ефіру за 12, 13 та 16 травня 2016 

року ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я», м. Одеса, було зафіксовано 

ознаки порушення вимог частин другої та п’ятої статті 6, пунктів а) та б) 

частини першої статті 59  Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2016 рішенням  

№ 1299 було призначено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я», м. Одеса. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/324 від 30.06.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЗДОРОВ`Я», м. Одеса (кабельне мовлення, логотип: «напис літерами 

червоного кольору «телеканал «Здоровье» у стилістиці журналу колишнього 

СРСР «Здоровье»), у результаті чого складено Акт №  ПП/Од./ПС/44/2016 від 

19.07.2016. 

За результатами аналізу відеозаписів ефіру за 12, 13 та 16 травня 2016 

року ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ`Я», м. Одеса, зафіксовано 

неодноразовий вихід в ефір протягом кожної доби передач тенденційної 

спрямованості про голову Одеської облдержадміністрації М. Саакашвілі із 

звинуваченнями його в організованій злочинності і насильстві, образливим 

перекручуванням прізвища, використанням портрета із зображенням 
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фашистської свастики на чолі, що є порушенням вимог частини другої  

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: […] необґрунтованого показу 

насильства; 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), а також 

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація не 

може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини). 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, за 12.05.2016 зафіксовано 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 значну частину передач, 

зокрема, й тих, що стосуються М. Саакашвілі (початок о 00:00:04, 00:07:34, 

00:15:34, 00:22:21, 01:13:43, 01:17:25, 01:20:50, 01:24:31, 01:25:25, 01:29:44, 

01:33:08, 1:38:25, 02:48:42 і далі неодноразово протягом доби), було розміщено 

без назви, авторського знаку та інформації про виробника. 

Крім того, за результатами моніторингу мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, 12.05.2016 у часових 

відрізках: 02:52:10-03:47:02, 06:39:36-07:34:27 – і далі неодноразово протягом 

доби, демонструвався 55-хвилинний твір «Маяк Демократії», у якому 

діяльність М. Саакашвілі на посту президента Грузії подано виключно у 

негативному ключі з повторенням титрів «Михаил Саакашвили: Насилие. 

Пытки. Убийства». Згідно з копірайтом виробником цього твору зазначено 

студію «Лехандрао продакшен», що діє при Союзі кінематографістів Грузії.  

Розглянувши Акт № ПП/Од./ПС/44/2016 від 19.07.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

першою статті 28 Закону України «Про інформацію», частинами другою та 

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. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, НР № 00111-м від 12.08.2014, частин другої та п’ятої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 28 Закону 

України «Про інформацію». 
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2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, НР № 00111-м 

від 12.08.2014, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. 

Одеса, протягом одного 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. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

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.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


