
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 351 
 
16.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 
 
Про результати позапланової перевірки  
ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ  
(НР № 00982-м від 26.12.2008, 
супутникове мовлення, логотип: «БАБАЙ ТБ») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ, від 
30.12.2016 зафіксовано ознаку порушення вимог пунктів а), б) частини першої 
статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.02.2017 рішенням № 172 
було призначено позапланову перевірку ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/71 від 21.02.2017 
було проведено позапланову перевірку ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ 
(супутникове мовлення, логотип: «БАБАЙ ТБ»), за результатами якої складено 
Акт № 9ПП/(І)/Кв/С/17 від 01.03.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 30.12.2016 у проміжку часу з 
19:58:44 по 21:28:10 зафіксовано показ фільму «Гравець» (реж. Даріо 
Ардженто, 2003 р.) з візуальною позначкою кіновідеопродукції категорії ІІІ 
(коло червоного кольору з індексом «18+»), що є порушенням вимог пунктів а), 
б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
(Телерадіоорганізація зобов`язана дотримуватися законодавства України та 
вимог ліцензії, виконувати рішення Національної ради та судових органів). 

Демонстрування фільму ІІІ категорії, яка рекомендована для перегляду 
тільки повнолітніми глядачами, до 22 години є порушенням вимог пункту 5 
Системи візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від 
аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої рішенням Національної ради 
від 08.02.2012 № 117, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 
за № 307/20620 (у редакції рішення Національної ради від 10.03.2016 № 306, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.04.2016 за № 541/28671) 
(Демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється з обов`язковим 
інформуванням глядачів про їх показ у відповідний ефірний час та з 
обов`язковою наявністю протягом усього показу позначок з такими індексами: 
[…] «18» - показ з 22 години до 06 ранку).  

Розглянувши Акт № 9ПП/(І)/Кв/С/17 від 01.03.2017 позапланової 
перевірки ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 
представника цієї компанії, керуючись пунктами а), б) 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», 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 «ГУМОР ТБ», м. Київ, вимог пунктів а), б) 
частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ, НР № 00982-м від 26.12.2008, оголосити 
попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ГУМОР ТБ», 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. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ГУМОР ТБ», м. Київ. 
5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ГУМОР ТБ», 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.  

 
 

Перший заступник  
голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 
 
 
Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


