
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 663 

 

17.05.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 15 

 
Про результати планової виїзної перевірки  

ПАТ «НСТУ», м. Київ  

(НР № 01047-м від 30.03.2017, 

супутникове мовлення, логотип: «UA: ПЕРШИЙ» (комбіноване)) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/100 від 05.03.2018 

було здійснено планову виїзну перевірку ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (далі – ПАТ «НСТУ»), м. Київ, за 

результатами якої складено АКТ № 128 від 20.04.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 11.04.2018 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:  

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

та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), оскільки порушено програмну концепцію 

мовлення, а саме:  

зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту та 

обсяг розважальних, дитячих передач та аудіовізуальних творів, розрахованих на 

дитячу аудиторію:  

частка національного аудіовізуального продукту: за ліц. – 20 год.  

05 хв./добу, факт. – 14 год. 37 хв./добу;  

дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію: 

за ліц. – 1 год. 55 хв./добу, факт. – 1 год. 26 хв./добу;  

збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва: за ліц. – 3 год. 55 хв./добу, факт. – 9 год. 23 хв./добу; 

частини четвертої статті 35 (У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової 

форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника 

(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими 

заявником копіями, що підтверджують  зміну. До заяви про переоформлення 

ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) 

та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості 

про структуру власності з урахуванням внесених змін), оскільки ліцензіат 

протягом 30 робочих днів не подав до Національної ради заяву про 



2 

 

переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про склад управлінських 

та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: 

керівник: за ліц. – т.в.о. голови правління Бичок Г.І.,  

факт. – Аласанія З.Г. (зміни відбулись 10.04.2017); 

склад редакційної ради: за ліц. – Наливайко О.І., Ободович О.О., Романова 

В.О., Юровська Д.Ю., Лушкарьова С.Ю., Доценко Л.В.,  

Ковш О.Г., Федоренко О.Г.; факт. – Строкань А.І., Рихтун Т.Я., Вакало О.В., 

Грузинський В.О., Марковська Ю.В., Токар П.П., Поляковський М.М.,  

Тивін З.В., Тепленко-Дідик М.В., Клим О.В., Шелудько Ю.І., Бенцал І.І.,  

Лоцман К.А., Адаменко О.Ю., Войнова Н.А. (зміни відбулись 11, 25 жовтня 2017 

року);  

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки в ефірі ПАТ «НСТУ», м. Київ, зафіксовано 

розміщення спонсорської інформації «Ідея Банку» (зокрема о 10:33:08, 12:25:29, 

12:58:41), яка містила інформацію рекламного характеру про кредити, а також 

було зазначено номер телефону та інтернет-адресу, що є порушенням частини 1 

статті 5 Закону України «Про рекламу» (У теле-, радіопередачах, матеріалах в 

інших засобах масової інформації, видовищних та інших заходах, які створені і 

проводяться  за участю спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію 

рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або 

найменування та знака для товарів і послуг спонсорів). 

Розглянувши АКТ № 128 від 20.04.2018 планової виїзної перевірки ПАТ 

«НСТУ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, 

частиною четвертою статті 35, пунктом е) частини першої статті 59, частиною 

першою статті 70, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74 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. Взяти до відома наявність порушень ПАТ «НСТУ», м. Київ, частини 

сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частини четвертої  

статті 35, пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ПАТ «НСТУ», 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. 

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

ліцензійної справи ПАТ «НСТУ», м. Київ. 
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4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 
 

Голова Національної ради  /підпис/  Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  О. Ільяшенко 

 


