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Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл.
(НР № 01362-м від 07.09.2018,
ефірне РМ, позивні: «Дані»)

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі
– Національна рада) надійшло звернення гр. Чупріна В.П. (вх. № 15а/84 від
05.02.2019) з наріканням на трансляцію в радіоефірі 02.02.2019 ТОВ «ДАНІТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., аудіовізуального твору у
виконанні гурту «Ленінград», що містить нецензурне висловлення.
За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР»,
м. Балаклія Харківської обл. (ліцензія НР № 01362-м від 07.09.2018), за
02.02.2019 зафіксовано трансляцію (о 07.47) аудіовізуального твору
у виконанні гурту «Ленінград», наприкінці якого було поширено слова з
нецензурною лексикою: «Даешь интернет, …лядь!», що є ознакою порушення
вимог частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати,
а також анонсувати програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному,
інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як
протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з
обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати спеціальне
попередження і відповідно позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій
та спеціально позначатися безпосередньо перед їх трансляцією).
Крім того, моніторингом ефірного добового радіомовлення ТОВ
«ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл. (НР № 01362-м від
07.09.2018), за 03.02.2019 зафіксовано ознаку порушення ліцензіатом вимог
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні
радіомовлення (крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті)
повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною
мовою в обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених
протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень,
поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00
(відповідно до пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних
творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» частка пісень
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державною мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», становить: протягом першого року – 25 відсотків,
протягом другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 відсотків)),
оскільки в ефірі ліцензіата 03.02.2019 частка пісень державною мовою у
проміжку часу між 07.00 та 14.00 склала 33,67%;
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови
ліцензії), оскільки за ліцензією обсяг частки пісень державною мовою,
поширених протягом доби та у кожному проміжку часу, повинен складати не
менше 35%, фактично обсяг частки пісень державною мовою у проміжку часу
між 07.00 та 14.00 склав 33,67%.
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ДАНІТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія Харківської обл., за 02-03.02.2019, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,
статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення», абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про
порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням
Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від
09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017
за № 1468/31336), Національна рада
вирішила:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНІ-ТЕПЛОЦЕНТР», м. Балаклія
Харківської обл. (НР № 01362-м від 07.09.2018), з метою перевірки дотримання
вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні
радіомовлення (крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті)
повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною
мовою в обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених
протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень,
поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00
(відповідно до пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних
творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» частка пісень
державною мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення», становить: протягом першого року – 25 відсотків,
протягом другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 відсотків));
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови
ліцензії);
- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється
розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть
зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та
юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та
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на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати
спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм
телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх
трансляцією).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Голова Національної ради
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