
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 750 

 

18.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк  

(НР № 00217-м від 23.07.2013, 

ефірне мовлення, логотип: «УКРАЇНА») 
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшло звернення ГО «Детектор медіа» (вх. № 24а/22 від 

08.02.2017) з наріканням на трансляцію 06.02.2017 ТОВ «ТРК «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, передачі «Говорить Україна» та проханням провести позапланову 

перевірку ліцензіата. 

За результатами моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, від 06.02.2017 з 19:45 до 21:00 зафіксовано вихід 

передачі «Говорить Україна». У передачі присутні сцени з наслідками насилля, 

демонструванням крові, понівеченого людського тіла. Трансляція до 23 години 

передачі «Говорить Україна», яка містить інформацію, що може зашкодити 

неповнолітній аудиторії, є ознакою порушення вимог частини другої статті 62 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 23.02.2017 рішенням № 206 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013).  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/97 від 09.03.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, за результатами якої складено АКТ № 15 

ПП/Кв/ПС/17 від 17.03.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 06.02.2017 було встановлено, 

що передача «Говорить Україна» не мала спеціального попередження та 

позначення щодо змісту безпосередньо перед її трансляцією. Трансляцію 

передачі «Говорить Україна» зафіксовано з 19:45 до 21:00, в якій були присутні 

сцени, які викликають жах, з відвертим показом результатів насилля: 

скривавлене обличчя вбитого 17-річного хлопця з виколотим оком, були 

продемонстровані одразу на початку передачі (на 1-й хвилині трансляції).  

З метою встановлення стану дотримання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, вимог чинного законодавства Національна рада 

звернулася до Громадської ради при Національній раді України з питань 

телебачення і радіомовлення (вих. № 17/464 від 13.03.2017). 

Враховуючи рішення Громадської ради при Національній раді України з 

питань телебачення і радіомовлення від 07.03.2017 № 15 (вх. № 16/1743  



від 22.03.2017), трансляція передачі «Говорить Україна» свідчить про 

порушення ліцензіатом вимог частини п’ятої статті 28 та частини другої статті 

62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям 

забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які 

можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку 

неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку 

з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом).  

Розглянувши АКТ № 15 ПП/Кв/ПС/17 від 17.03.2017 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 

враховуючи звернення ГО «Детектор медіа» (вх. № 24а/22 від 08.02.2017), 

рішення Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення 

і радіомовлення від 07.03.2017 № 5 (вх. № 16/1743 від 22.03.2017), заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись  

частиною другою статті 62, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою, шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою, 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, частини п’ятої статті 28 та частини другої статті 62 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк,  

НР № 00217-м від 23.07.2013, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, на 

неприпустимість у подальшому порушень чинного  законодавства.  

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк.  

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк. 

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.  

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


