
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 471 

 

30.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса  

(НР № 00954-м від 14.09.2016,  

ефірне мовлення, позивні: «Гармонія міра») 
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшли звернення народного депутата України  

Савченко Н.В. (вх. № 3/11 від 03.02.2017), Одеської міської організації 

Всеукраїнського об`єднання «Свобода» (вх. № 24/26 від 27.01.2017),  

гр. Стамікоста С.С. (вх. № 15а/133 від 30.01.2017) з наріканням на трансляцію 

22.01.2017 о 00:40 в ефірі ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА»,  

м. Одеса, повтору 21-ого випуску передачі «Витоки», яка, на думку заявників, 

має антидержавний зміст та створює умови для дестабілізації національної 

безпеки, що є ознакою порушення вимог абзацу шостого частини другої статті 

6 та пункту є) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Крім того, заявники відзначають, що обсяг україномовних програм  

ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса, становить невеликий відсоток, що є 

ознакою порушення вимог частини другої статті 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 09.02.2017  

рішенням № 109 було призначено позапланову перевірку  

ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/63 від 20.02.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА»,  

м. Одеса (НР № 00954-м від 14.09.2016, ефірне мовлення, позивні: «Гармонія 

міра»), за результатами якої складено Акт № ПП/Од./ПС/6/2017 від 01.03.2017. 

На запит представника Національної ради ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», 

м. Одеса, надало запис ефіру за 22.01.2017.  

Виявилося, що наданий ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса, запис 

ефіру за 22.01.2017 не співпадає з наданим заявниками аудіоматеріалом, 

оскільки містить 20-ий випуск передачі «Витоки», а не 21-ий, на який нарікали 

заявники.  

Крім того, на підставі моніторингу програмного наповнення  

ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса, від 01.02.2017 було зафіксовано, що 

обсяг ведення передач державною мовою протягом доби склав 53,7 %.  

Ліцензіат використовує виключно класичний репертуар музичних композицій 



українських виконавців, джазову, народну музику (без використання словесно-

музичних творів). 

Враховуючи зазначене вище, у ході позапланової перевірки на підставі 

моніторингу від 22.01.2017 (за наданим ліцензіатом записом) та  

від 01.02.2017 порушень вимог абзацу шостого частини другої статті 6, частин 

другої та п’ятої статті 9, пункту є) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» в діяльності ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ 

МІРА», м. Одеса,  за 22.01.2017 не зафіксовано. 

Розглянувши звернення народного депутата України Савченко Н.В.  

(вх. № 3/11 від 03.02.2017), Одеської міської організації Всеукраїнського 

об`єднання  «Свобода» (вх. № 24/26 від 27.01.2017), гр. Стамікоста С.С.  

(вх. № 15а/133 від 30.01.2017), Акт № ПП/Од./ПС/6/2017 від 01.03.2017 

позапланової перевірки ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки ТОВ ТРК 

«ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса, взяти до відома. 

2. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ ТРК «ГАРМОНІЯ МІРА», м. Одеса. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


