
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 682 

 

12.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл. 

(НР № 00285-м від 22.10.2014,  

супутникове ТБ, логотип: «ГОРИЗОНТ-TV») 

 

Моніторингом супутникового мовлення ВИРОБНИЧОГО МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл. (ліцензія 

НР № 00285-м від 22.10.2014), за 04.04.2017 зафіксовано ознаки порушення 

вимог чинного законодавства України: 

1) 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 містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію») та 

частини першої статті 15-1 Закону України «Про кінематографію» (В Україні 

забороняється розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять 

популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, 

що створюють позитивний образ працівників держави-агресора, працівників 

радянських органів державної безпеки, виправдовують чи визнають 

правомірною окупацію території України, а також забороняється трансляція 

(демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, вироблених 

фізичними та юридичними особами держави-агресора), оскільки 04.04.2017 о 

05.26 та з повтором об 11.27 в ефірі ліцензіата демонструвався документальний 

фільм «Наркотики. Секрети маніпуляції» («Наркотики. Секреты манипуляции») 

про боротьбу співробітників ФСБ Російської Федерації з наркоманією; 

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

ліцензії) та частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення, а саме, зменшено: 

- мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: за ліцензією 

– 16 год. 30 хв./добу (68,8%), фактично –11 год. 59 хв. 08 сек. (49,9%); 

- частку програм власного виробництва: за ліцензією – 14 год./добу (58,3%), 

фактично – 09 год. 31 хв. 38 сек. (39,7%). 



Розглянувши результати моніторингу супутникового мовлення 

ВИРОБНИЧОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ»,  

м. Первомайський Харківської обл., за 04.04.2017, керуючись абзацом третім 

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 ВИРОБНИЧОГО 

МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської 

області (НР № 00285-м від 22.10.2014), 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 сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 

а також вимог частини першої статті 15-1 Закону України «Про 

кінематографію» (В Україні забороняється розповсюдження і демонстрування 

фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та 

їхніх окремих дій, що створюють позитивний образ працівників держави-

агресора, працівників радянських органів державної безпеки, виправдовують чи 

визнають правомірною окупацію території України, а також забороняється 

трансляція (демонстрування шляхом показу каналами мовлення) фільмів, 

вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора). 

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 

 


