
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 458 

 

30.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 
Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків  

(НР № 00906-м від 27.03.2012,  

кабельне, логотип: «основа (щит) у вигляді овалу,  

витягнутого по горизонталі, у центрі овалу,  

стилізоване зображення споруди телевізійної вежі  

на двох порах з широкою базою знизу та з’єднаними  

у вигляді вершини трикутника зверху») 

 

До Національної ради надійшло звернення депутата Харківської міської 

ради С.Ю. Утєвського, вх. № 15а/222 від 27.02.2017, щодо трансляції 22.02.2017 

в ефірі ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, 

телепередачі про Севастопольську біологічну станцію і відомого гідробіолога 

В.О. Водяницького, зміст якої, на думку заявника, суперечить чинному 

законодавству України.  

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків (НР № 00906-м від 27.03.2012), за 

22.02.2017 зафіксовано о 06:52, з повтором о 12:22, 13:34, 16:18, 23:15 

трансляцію багатосюжетної телепередачі «Первая столица» виробництва 

відеоканалу «Перша столиця» загальним обсягом 0:43:37. Перший сюжет 

вищезазначеної передачі присвячений історії створення Севастопольської 

біологічної станції,  діяльності гідробіолога з Харківщини В.О. Водяницького та 

має ознаки порушення вимог абзацу дев’ятого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що місять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України), оскільки наприкінці сюжету були присутні такі 

висловлювання: «Если вам доведется побывать в Севастополе, обратите 

внимание на белое нарядное здание из четырех этажей в стиле ренессанс у 

самой кромки воды. Во время штормов морская волна обрушивает на фасад 

каскад брызг, заливая балконы и высокие сводчатые окна, глядящие на море. 

Сейчас это Институт морских биологических исследований имени Александра 

Ковалевского Российской Академии наук. Преемник Севастопольской 

биологической станции хранит и приумножает славные традиции морских 

исследователей». При цьому не було зазначено, що Інститут морських 



біологічних досліджень ім. О.О. Ковалевського – наукова установа, створена 

окупаційною владою в місті Севастополі на базі Інституту біології південних 

морів ім. О.О. Ковалевського НАН України (Інститут припинив своє існування 

після анексії АР Крим у 2014 році).  

Враховуючи пояснення директора ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, К. Колесова, трансляція передачі «Первая 

столица» має ознаки порушення вимог частини п`ятої статті 43 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Ліцензіат не має права передавати канал 

мовлення в суборенду іншим організаціям). 

Розглянувши звернення депутата Харківської міської ради                                  

С.Ю. Утєвського, вх. № 15а/222 від 27.02.2017, результати моніторингу 

мовлення за 22.02.2017, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, керуючись абзацом сімдесят сьомим статті 7 Закону України «Про 

основи національної безпеки України» (На сучасному етапі основними 

реальними та потенційними загрозами національній безпеці України, 

стабільності в суспільстві є […] в інформаційній сфері […] намагання 

маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення 

недостовірної, неповної або упередженої інформації), абзацом п`ятим пунктом 

4.11 Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента 

України від 26.05.2015 № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і 

оборони України від 06.05.2015 «Про стратегію національної безпеки України» 

(Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є: протидія інформаційним 

операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню 

спотвореної інформації, захист національних цінностей та зміцнення єдності 

українського суспільства), абзацами третім  та 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 «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків (НР № 00906-м від 27.03.2012), з метою перевірки 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу дев’ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України); 

- частини п`ятої статті 43 (Ліцензіат не має права передавати канал 

мовлення в суборенду іншим організаціям). 



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 

 


