
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1582 

 

31.08.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ  

(НР № 00632-м від 25.08.2011,  

багатоканальне мовлення (МХ-1),  

логотип: «НТН»)  

 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ (НР № 00632-м від 25.08.2011), за період 13.02.2017-

19.02.2017 зафіксовано ознаку порушення вимог частини четвертої статті 28 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 13.04.2017 рішенням № 571 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/161 від 25.04.2017 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ (загальнонаціональне багатоканальне мовлення в 

багатоканальній телемережі МХ-1, вихідні дані (логотип): «НТН»), за 

результатами якої складено Акт № 26 ПП/Кв/А/17 від 12.05.2017. 

Під час перевірки за результатами моніторингу за період від 13.02.2017 по 

19.02.2017 зафіксовано порушення частини четвертої статті 28 (Ліцензіати 

(крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні 

дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами: 

передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні 

становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому 

числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення - передачі 

українського виробництва) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки у проміжках часу між 07.00 та 23.00 частка передач європейського 

виробництва, в т.ч. США і Канади становила 56,8% загального тижневого 

обсягу мовлення, у тому числі частка передач українського виробництва 

становила 32% загального тижневого обсягу мовлення. 

Уточнити країну-виробника аудіовізуальних творів не було можливості, 

оскільки представник за довіреністю ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, відмовив у наданні робочій групі сітки мовлення за 

період від 13.02.2017-19.02.2017, а також державних посвідчень на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів, що є порушенням пункту 4.2. 

Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 
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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 (зі змінами, далі – 

Інструкція) (Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час 

проведення перевірки зобов’язаний надавати уповноваженим особам 

Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з 

питань, що виникають під час перевірки). 

Таким чином, перевіркою встановлено, що ліцензіат не дотримується 

вимог частини четвертої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», а також пункту 4.2. Інструкції. 

Розглянувши Акт № 26 ПП/Кв/А/17 від 12.05.2017 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, керуючись пунктом 

4.2. Інструкції, частиною четвертою статті 28, 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, 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», 

м. Київ, частини четвертої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» і пункту 4.2. Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу. 

2. ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ,  

НР № 00632-м від 25.08.2011, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 


