
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1387 

 

27.07.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров (Орджонікідзе)  

Дніпропетровської обл. (НР № 1304-м від 18.06.2004, 

ефірне мовлення,  логотип: «емблема «Пектораль») 

 

Моніторингом ефірного телемовлення ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ»,  

м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. (НР № 1304-м від 18.06.2004), 

за 12.04.2017 зафіксовано ознаки порушення вимог частини сьомої статті 27, 

частини п’ятої статті 43, частин першої та третьої статті 46 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.05.2017 рішенням  

№ 762 було призначено позапланову перевірку ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ»,  

м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. 

 На виконання наказу голови Національної ради № 5а/189 від 19.05.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров 

(Орджонікідзе) Дніпропетровської обл.  (ефірне мовлення,  логотип: «емблема 

«Пектораль»), за результатами якої складено Акт № 01/ПП/Дп/ПС/17 від 

15.06.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 12.04.2017 зафіксовано  

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

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

та пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки зафіксовано 

відсутність мовлення ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ» на 23 ТВК у  

м. Покрові (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. за програмною концепцією 6 

год./добу, логотип: «емблема «Пектораль»; 

частини п’ятої статті 43 (Ліцензіат не має права передавати канал мовлення 

в суборенду іншим організаціям), оскільки на 23 ТВК у   

м. Покрові  (Орджонікідзе) Дніпропетровської області у часові проміжки, 

передбачені ліцензією ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ» (08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 

20:30 – 21:30), замість програми з логотипом «емблема «Пектораль» 

транслюється програма з логотипом «2+2» ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ  

(ліцензією НР № 00181-м від 22.11.2015 передбачено мовлення на 23 ТВК у  

м. Покрові  (Орджонікідзе) Дніпропетровської області в інші відрізки часу  

загальним обсягом 18 годин на добу). Отже програми ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. 

Київ, на 23 ТВК у м. Покрові Дніпропетровської області фактично транслюються 

цілодобово; 



частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під 

час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні 

дані), оскільки у часові проміжки: 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:00, 20:30 – 21:30 був 

відсутній логотип телеканалу – зображення «емблеми «Пектораль», натомість 

присутній логотип «2+2». 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», 

м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл., керуючись частиною сьомою 

статті 27, частиною п’ятою статті 43, частинами першою та третьою статті 46, 

пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами 

першою, другою, п’ятою, 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 ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров (Орджонікідзе) 

Дніпропетровської обл., НР № 1304-м від 18.06.2004, частини сьомої статті 27,  

частини п’ятої статті 43, частин першої та третьої статті 46, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської 

обл., НР № 1304-м від 18.06.2004, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров 

(Орджонікідзе) Дніпропетровської обл., 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 призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ»,  

м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта планової перевірки 

телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи  

ТОВ ТРК «ПЕКТОРАЛЬ», м. Покров (Орджонікідзе) Дніпропетровської обл. 

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.  
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


