
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 463 

 

30.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про розгляд питання щодо  

проведення позапланової перевірки  

ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин Івано-Франківської обл.  

(НР № 00994-м від 14.09.2016, 

ефірне мовлення, логотип: «Захід TV») 

 

За результатами розгляду планової перевірки ТОВ ТРК «ЗАХІД»,  

м. Рогатин Івано-Франківської обл. (НР № 0943-м від 13.09.2002), Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

07.04.2016 ухвалила рішення № 515, яким взяла до відома наявність порушення 

частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної 

концепції мовлення: збільшено обсяг продукції іноземного виробництва та 

фільмопоказу, зменшено обсяг продукції національного продукту, 

розважальних, дитячих передач та змінено формат. 

Пунктом 2 рішення Національної ради від 07.04.2016 № 515 ТОВ ТРК 

«ЗАХІД», м. Рогатин Івано-Франківської обл., було зобов’язано протягом 

місяця привести діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Оскільки ліцензію НР № 0943-м від 13.09.2002 було переоформлено, 

продовжено та видано на новому бланку – НР № 00994-м від 14.09.2016, 

контрольний моніторинг мовлення телерадіокомпанії було здійснено 

відповідно до умов ліцензії НР № 00994-м від 14.09.2016. 

Так, за результатами моніторингу мовлення ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин 

Івано-Франківської обл., від 24.01.2017 зафіксовано ознаки порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки 24.01.2017 о 08:56:15 в ефірі телерадіоорганізації було 

розміщено передачу «Райський сніданок» без авторського знаку та інформації 

про виробника; 

2) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

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

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення: 

збільшено обсяг: 

- загальний обсяг мовлення (за ліц. – 20 год./добу, факт. – 24 год./добу); 
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- максимальні обсяги ретрансляції (за ліцензією – 16 год./добу щодня: 

06:00-24:00, 00:00-02:00 – ретрансляція програми ТОВ «ТРК «РАІ», м. Бурштин 

Івано-Франківської обл. В інший проміжок часу: 02:00-06:00 щодня має 

здійснювати загальнонаціональний телемовник ТОВ «МІЖНАРОДНА 

КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ICTV) відповідно до ліцензії  

НР № 00089-м від 05.08.2014. Фактично на 12 ТВК у м. Рогатині Івано-

Франківської області 24 год./добу ретранслюється програма ТОВ «ТРК «РАІ», 

м. Бурштин Івано-Франківської обл.); 

- обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач (за ліц. –  

4 год./добу, факт. – 10:07:21); 

зафіксовано не передбачену ліцензією аудіовізуальну продукцію 

іноземного виробництва (факт. – 02:53:54); 

зменшено обсяг: 

- фільмопоказу (за ліц.– 3 год. 30 хв./добу, факт. – 02:53:54); 

- підбірки музичних творів (за ліц. – 2 год./добу, факт. – 00:24:39); 

- розважальних передач: (за ліц. – 2 год./добу, факт.– 01:36:54);  

відсутні програми власного виробництва (за ліц. – 4 год./добу); 

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

мовлення в суборенду іншим організаціям); 

4) частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки в ефірі телерадіоорганізація не використовує 

передбачений ліцензією логотип: «Захід TV». Натомість присутній логотип: 

«РАІ». 

Таким чином, результати моніторингу мовлення від 24.01.2017 свідчать 

про неусунення порушень законодавства та невиконання рішення Національної 

ради від 07.04.2016 № 515. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/91 від 23.02.2017 

представник Національної ради в Івано-Франківській області 10 березня 2017 

року мав здійснити позапланову перевірку ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин 

Івано-Франківської обл. (місцеве ефірне мовлення, логотип: «Захід TV»), однак 

склав Акт № ПП/Ів./П/17-4 від 10.03.2017 щодо неможливості здійснення 

перевірки.  

Позапланову перевірку ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин Івано-Франківської 

обл., здійснити не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаним у ліцензії 

місцезнаходженням (вул. Галицька, 20-А, м. Рогатин, Івано-Франківська обл.) 

ліцензіата не виявлено.  

Телефонні номери, зазначені в Державному реєстрі телерадіоорганізацій 

України, не відповідають. 

Лист-повідомлення про проведення позапланової перевірки повернувся з 

причини фактичної відсутності адресата за зазначеною на листі адресою 

місцезнаходження відповідно до ліцензії НР № 00994-м від 14.09.2016.  

Таким чином, станом на 10.03.2017 зафіксовано порушення пункту 4.2. 

(Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час проведення 
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перевірки зобов’язаний: допускати уповноважених осіб Національної ради для 

проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки, 

передбаченого чинним законодавством; надавати уповноваженим особам 

Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з 

питань, що виникають під час перевірки; одержувати примірник акта за 

результатами проведеної перевірки) 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 (зі змінами) (далі – Інструкція), оскільки ліцензіатом не було 

надано можливості уповноваженому працівнику Національної ради здійснити 

позапланову перевірку. 

Розглянувши Акт № ПП/Ів./П/17-4 від 10.03.2017 щодо неможливості 

здійснення перевірки, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись пунктом 4.2. Інструкції, 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 ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин Івано- 

Франківської обл., пункту 4.2. Інструкції, оскільки ліцензіатом не було надано 

можливості уповноваженому працівнику Національної ради здійснити 

позапланову перевірку. 

2. ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин Івано-Франківської обл., НР № 00994-м 

від 14.09.2016, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТРК «ЗАХІД», м. Рогатин Івано-

Франківської обл., 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 застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ ТРК «ЗАХІД»,  

м. Рогатин Івано-Франківської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК «ЗАХІД»,  

м. Рогатин Івано-Франківської обл.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


