
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2547 

 

01.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «ПОГОДА ТБ», м. Київ  

(НР № 00288-м від 18.01.2008, 

супутникове мовлення,  логотип: «BUSINESS»)  

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ПОГОДА ТБ», м. Київ, здійсненого 21.09.2016 відповідно до ліцензії  

НР № 00288-м від 18.01.2008, зафіксовано ознаки порушення вимог частини 

сьомої статті 27 та частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення та пункту е) частини першої статті 59, оскільки  

зафіксовано порушення частини сьомої статті 5-1 та частини першої статті 13 

Закону України «Про рекламу».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 27.10.2016 рішенням  

№ 2237 було призначено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/499 від 28.10.2016 

було проведено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ПОГОДА ТБ», м. Київ (супутникове мовлення,  логотип: «BUSINESS»), за 

результатами якої  складено АКТ №  76 ПП/Кв/АА/16 від 08.11.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 21.09.2016 зафіксовано 

порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

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

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки відповідно до отриманих 

під час перевірки документів було встановлено, що  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, здійснює 

ретрансляцію телемагазину «Коштовна крамничка», що не передбачено 

ліцензією; 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки передача «Коштовна крамничка», яка має 

оригінальну ідентифікацію  «Koshtovnatv. Ювелирный телемагазин»,  

загальним хронометражем 1 година, в ефірі телеканалу «BUSINESS» 

транслювалась  окремими частинами.  У часових відрізках з 12:48 до 12:57, з 

12:57 до 13:06, з 14:48 до 14:57, з 15:38 до 15:47 21.09.2016 ці частини 
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ідентифікувалися заставкою «реклама» та титрами «телепродаж», тривали 

менше 15 хвилин (обсяг кожної частини склав 9 хвилин), що є порушенням 

частини сьомої статті 5-1 Закону України «Про рекламу» (Трансляція 

телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами 

мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна 

мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість 

таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на 

не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати 

восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох 

годин на добу).  

Розглянувши АКТ № 76 ПП/Кв/АА/16 від 08.11.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ, керуючись 

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом е) частини 

першої статті 59, 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», частиною сьомою статті 5-1 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання на наступне засідання у зв’язку з 

відсутністю на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПОГОДА ТБ», м. Київ. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


