НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
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м. Київ

Протокол № 26

Про результати позапланової перевірки
ТОВ «АРІАДНА ТВ», м. Київ
(НР № 00170-м від 19.09.2011, багатоканальне мовлення (МХ-5),
логотип: ТОВ «АРІАДНА ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»)

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
(далі – Національна рада) надійшли звернення ГО «Бюро аналізу політики» (вх.
№ 24/103 від 21.03.2017) та ГО «УКРБ» (вх. № 16/1880 від 24.03.2017) із
наріканням на програмне наповнення ТОВ «АРІАДНА ТВ», м. Київ.
Моніторингом
мовлення
ТОВ
«АРІАДНА
ТВ»,
м.
Київ
(НР № 00170-м від 19.09.2011, логотип: ТОВ «АРІАДНА ТВ» емблема «112
УКРАЇНА»), за 04.05.2017 зафіксовано ознаки порушення вимог частини п’ятої
статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої та
третьої статті 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2017 рішенням № 990
було призначено позапланову перевірку ТОВ «АРІАДНА ТВ», м. Київ.
На виконання наказу виконуючого обов’язки голови Національної ради
№ 5а/227 від 21.06.2017 було здійснено позапланову перевірку
ТОВ «АРІАДНА ТВ», м. Київ (багатоканальне мовлення,
логотип:
ТОВ «АРІАДНА ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»), за результатами якої складено
Акт № 35 ПП/Кв/А/17 від 07.07.2017.
У ході перевірки на підставі моніторингу від 04.05.2017 зафіксовано
порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- 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 у передачах «Вечірній ПРАЙМ» та «Студія 112 LIVE», що
транслювались у прямому ефірі та в повторах, не були зазначені ім'я автора чи
авторів і адреса виробника програми;
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови
ліцензії), оскільки змінено формат мовлення: за ліцензією – розважальноінформаційний. Фільмопоказ, фактично – інформаційний;
- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватись
визначеної програмної концепції мовлення), оскільки:
збільшено обсяг інформаційно-аналітичних передач: за ліц. – 2 год. 30
хв/добу, факт. – 23 год. 47 хв./добу;

відсутні культурно-мистецькі передачі (за ліц. – 15 хв./добу), науковопросвітницькі передачі (за ліц. – 15 хв./добу), розважальні та музичні передачі
(за ліц. – 3 год. 30 хв./добу), дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані
на дитячу аудиторію (за ліц. – 30 хв./добу), і фільмопоказ
(за ліц. – 11 год. 51 хв./добу);
- частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов’язана
повідомляти свої вихідні дані. Під час ефірного часу телерадіоорганізація
використовує логотип або інші вихідні дані), оскільки вихідні дані (логотип) не
відповідають умовам, зазначеним у ліцензії: за ліцензією – ТОВ «АРІАДНА ТВ»
емблема «112 УКРАЇНА», фактично - «112 УКРАЇНА».
Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «АРІАДНА ТВ»,
м. Київ, керуючись частиною п’ятою статті 6, частиною сьомої статті 27,
частиною восьмою статті 28, частинами першою та третьої статті 46, 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. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової перевірки ТОВ
«АРІАДНА ТВ», м. Київ (НР № 00170-м від 19.09.2011, багатоканальне мовлення
(МХ-5), логотип: ТОВ «АРІАДНА ТВ» емблема «112 УКРАЇНА»)» на наступні
засідання Національної ради у зв’язку з відсутністю уповноваженого
представника ТОВ «АРІАДНА ТВ», м. Київ.
2. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради
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