
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 206 

 

23.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00217-м від 23.07.2013,  

загальнонаціональне ефірне  ТБ, логотип:  «УКРАЇНА») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшло звернення ГО «Детектор медіа» (вх. № 24а/22 від 

08.02.2017) з наріканням на трансляцію 06.02.2017 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, передачі «Говорить 

Україна» та проханням провести позапланову перевірку ліцензіата. 

За результатами моніторингу загальнонаціонального мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 

23.07.2013), від 06.02.2017 з 19:45 до 21:00 зафіксовано вихід передачі 

«Говорить Україна». У передачі присутні сцени з наслідками насилля, 

демонструванням крові, понівеченого людського тіла. Спеціальне 

попередження про зміст передачі було на початку трансляції передачі. 

Трансляція до 23 години передачі «Говорить Україна», яка містить 

інформацію, що може зашкодити неповнолітній аудиторії, є ознакою 

порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

- частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами 

частини другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на 

нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і 

програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля 

(фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх 

та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 

та на каналах з обмеженим доступом). 

Розглянувши звернення ГО «Детектор медіа» (вх. № 24а/22 від 

08.02.2017) та результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 



23.07.2013) за 06.02.2017, керуючись абзацами третім, п`ятим 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013), з метою перевірки 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

- частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами 

частини другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на 

нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і 

програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля 

(фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх 

та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 

та на каналах з обмеженим доступом). 

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, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 

 


