
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1847 

 

18.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 28 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «АЛМА», м. Київ 

(НР № 00921-м від 05.07.2016, 

супутникове мовлення, логотип: «комбінований знак,  

що складається із словесної та зображувальної частин.  

Словесна частина являє собою оригінальний  

словесний елемент «ТЕРРА», виконаний літерами  

кирилиці. Зображувальна частина знака являє собою  

оригінальний графічний елемент, в середині якого і  

відображена словесна частина знака») 

 

За результатами тижневого моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», м. Київ (НР № 00921-м від 05.07.2016), за 

період 18.05.2018 - 24.05.2018 зафіксовано ознаки порушення вимог частини 

другої статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 26.07.2018 рішенням  

№ 1168 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/209 від 21.08.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АЛМА», м. Київ, за результатами якої складено АКТ № 214 від 21.09.2018. 

У ході перевірки на підставі тижневого моніторингу за період 18.05.2018 - 

24.05.2018 зафіксовано, що ліцензіат не дотримується вимог частини другої 

статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (У загальному 

тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної і 

регіональної категорій мовлення, які відповідно до ліцензій здійснюють ефірне 

та/або багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного 

ресурсу, передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають становити 

не менше 75 відсотків загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх 

частин) у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00. 

Телерадіоорганізації, які відповідно до ліцензії, виданої Національною радою, 

здійснюють супутникове мовлення та програми яких ретранслюються 

провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах більш як 

однієї області, в цілях застосування цієї статті прирівнюються до 

телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення та зобов’язані 

дотримуватися вимог, встановлених абзацом першим цієї частини), оскільки 

частка передач та/або фільмів, виконаних державною мовою, склала менше  



2 

75 % від загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у 

визначених законодавством проміжках часу, а саме: 

між 07.00 та 22.00 – 60% ;  

між 07.00 та 18.00 – 60%;  

між 18.00 та 22.00 – 59%. 

Порушення частини другої статті 10 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» 

згідно з абзацом третім частини одинадцятої статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (За невиконання вимог, встановлених статтею 10 

цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює мовлення, сплачує штраф у 

розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої 

відповідно до ліцензії на мовлення). 

Розглянувши АКТ № 214 від 21.09.2018 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною другою 

статті 10, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 

шостою та одинадцятою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», м. Київ, 

НР № 00921-м від 05.07.2016, частини другої статті 10 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Керуючись частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«АЛМА», м. Київ, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від 

розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення 

(розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

5 % 18 502,05 грн (вісімнадцять тисяч п’ятсот дві гривні п’ять копійок) – за 

вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка передач та/або 

фільмів, виконаних державною мовою, склала менше 75 % від загальної 

тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у визначених законодавством 

проміжках часу. 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА»,  

м. Київ, у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про 

прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету 

України штраф у розмірі 18 502,05 грн (вісімнадцять тисяч п’ятсот дві гривні 

п’ять копійок). Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Києва, 

код ЗКПО 37995466, р/р № 31111056026011 в Казначействі України (ЕАП) у  
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м. Києві, МФО 899998. Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата 

штрафу за вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», без ПДВ. 

4. Зобов’язати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», 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. 

5. Розпорядження про усунення порушень і сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА»,  

м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛМА», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


