
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 851 

 

01.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків  

(НР № 00906-м від 27.03.2012, кабельне мовлення,  

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 України з питань телебачення і радіомовлення 

(далі – Національна рада) 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 порушенням вимог абзацу дев’ятого частини другої 

статті 6 та частини п’ятої статті 43 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 30.03.2017 рішенням № 458 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/126 від 05.04.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків (кабельне мовлення, 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»), за результатами якої 

складено Акт № ПП/Хр/ПС/№06/19.04.2017 від 19.04.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу ефіру ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, від 22.02.2017 зафіксовано 

трансляцію багатосюжетної телепередачі «Первая столица», створеної в  

2017 році, загальним обсягом 0:43:37 (о 06:52, з повтором о 12:22, 13:34, 16:18, 

23:15) виробництва ЧФ «Первая Столица плюс».  

Перший сюжет передачі «Первая столица», створеної у 2017 році, 

присвячений історії створення Севастопольської біологічної станції, діяльності 
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гідробіолога з Харківщини В.О. Водяницького має 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 містять 

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).  

Крім того, трансляція передачі «Первая столица» має порушення вимог 

частини п’ятої статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Ліцензіат не має права передавати канал мовлення в суборенду іншим 

організаціям), оскільки у договорі з ЧФ «Первая Столица плюс» передбачено 

сплату у розмірі 500 грн (п’ятсот гривень) в місяць на користь  

ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, за 

трансляцію передачі. 

Розглянувши звернення депутата Харківської міської ради  

С. Утєвського (вх. № 15а/222 від 27.02.2017), Акт № ПП/Хр/ПС/№06/19.04.2017 

від 19.04.2017 позапланової перевірки ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом дев’ятим частини другої  

статті 6, частиною п’ятою статті 43, 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 «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, абзацу дев’ятого частини другої статті 6,  

частини п’ятої статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, 

НР № 00906-м від 27.03.2012, оголосити попередження. 
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3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків, 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 «ПРОГРЕСИВНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», м. Харків. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОМУНІКАЦІЇ», 

м. Харків. 

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 

 


