
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 18 
 

10.01.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ТБ СТИМУЛ», м. Київ  

(НР № 00576-м від 20.03.2017,  

ефірне мовлення, логотип: «2+2 ТБ-СТИМУЛ») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТБ 

СТИМУЛ», м. Київ (НР № 00576-м від 20.03.2017), за 14.09.2018 зафіксовано не 

передбачену ліцензією цілодобову ретрансляцію програми ТОВ «РЄАЛ 

ІСТЕЙТ-ТВ», м. Київ (логотип: «2+2», ліцензія на мовлення НР № 00378-м від 

14.09.2018, загальнонаціональне багатоканальне ТБ) та ТОВ «ГРАВІС-КІНО»,  

м. Київ (логотип: «2+2», ліцензія на мовлення НР № 00178-м від 12.07.2016, 

супутникове ТБ), що є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27, 

частини п’ятої статті 43,  пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим 27.09.2018 на засіданні Національної ради рішенням № 1602 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТБ СТИМУЛ», м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/245 від 03.10.2018 

було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТБ СТИМУЛ», м. Київ (ефірне мовлення, логотип: «2+2 ТБ-СТИМУЛ»), за 

результатами якої складено Акт № 241 від 26.10.2018. 

У ході перевірки встановлено, що власні передачі, які транслювались в ефірі 

ліцензіата 14.09.2018, створено на підставі «Договору про співробітництво в 

галузі розбудови регіональних сегментів національного телеінформаційного 

простору» від 01.07.2015 за участі ТОВ «ГРАВІС-КІНО», ТОВ «РЄАЛ-ІСТЕЙТ-

ТВ», ТОВ «ТРК «ЖИСА», ТОВ «ТРК «ТБ «СТИМУЛ», ТОВ «Компанія 

інформації радіотелекомунікації «ТОР», ТОВ «ТРК S-ТЕТ», ТОВ «ТРК 

«АЛЕКС», ТОВ «ТК «Приват ТБ Дніпро», оскільки за копірайтом виробниками 

передач є усі вищезазначені мовники. 

Відповідно до п. 3.4.2 цього договору телерадіоорганізації мають право на 

поширення, тобто право демонструвати або дозволяти демонстрацію 

телепрограми за допомогою телебачення. Також, у п. 6.1. зазначається: «На 

підставі додатково укладених угод, Сторони зобов’язалися при необхідності 

надавати один одному організаційні і технічні послуги, включаючи послуги з 

технічного обслуговування устаткування для прийому і передачі телевізійного 

сигналу, а також послуги з експлуатації і обслуговування супутникових каналів 

зв’язку».  

Таким чином, під час реалізації предмету договору, який ліцензіатом надано 

під час перевірки, не виключаються як централізація процесу створення передач, 



так і синхронізація їх програмування і поширення. Документів, які б 

підтверджували факт передачі каналу мовлення в суборенду іншим організаціям, 

під час перевірки не надано.    

Ліцензія на мовлення НР № 00576-м від 20.03.2017, якою володіє ТОВ «ТРК 

«ТБ СТИМУЛ», м. Київ, не містить категоричної вимоги транслювати місцеві 

передачі, що відрізняло б його контент від загальнонаціонального мовника. 

Зокрема, не передбачено сітки мовлення для місцевого мовника. Ліцензія не 

містить конкурсних умов щодо створення і поширення соціально значимих 

передач, актуальних для м. Кропивницького, та у ліцензії відсутня адреса студії-

виробника у м. Кропивницькому (фактично адреса студії за ліцензією –  

вул. Фрунзе, 23, м. Київ). 

Відтак, перевіркою встановлено факт діяльності ТОВ «ТРК «ТБ СТИМУЛ», 

м. Київ, на договірних засадах з іншими мовниками щодо спільного виробництва 

власних передач та поширення телепрограм, включно з наданням послуги з 

технічного обслуговування для прийому і передачі телевізійного сигналу іншим 

ліцензіатом.   

Отже, під час перевірки порушень вимог частини сьомої статті 27, частини 

п’ятої статті 43, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» не зафіксовано. 

Розглянувши матеріали позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТБ СТИМУЛ», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною першою статті 

70 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. Інформацію про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТБ СТИМУЛ», м. Київ, взяти до відома. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТБ СТИМУЛ», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  
 

 

Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


