
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 384 

 

28.03.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ТВІЙ ВСЕСВІТ», м. Первомайськ Миколаївської обл. 

(НР № 00211-м від 20.09.20 18,  

багатоканальне ТБ, логотип: «Твій Всесвіт») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВІЙ ВСЕСВІТ», м. Первомайськ Миколаївської обл. (НР № 00211-м від 

20.09.2018), за 02.02.2019 зафіксовано ознаки порушення вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»:  

1) абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається 

фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям 

(псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, 

що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи 

діалогів, режисер-постановник, продюсер), оскільки в ефірі ліцензіата 02.02.2019 

о 12.24 демонструвався тележурнал «Єралаш», учасником якого є Безруков 

Сергій Віталійович, прізвище якого міститься в Переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці, оприлюдненому на офіційному веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв – Міністерства культури України; 

2) пунктів а), б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, виконувати рішення 

Національної ради та судових органів), оскільки в ефірі без візуальних позначок 

демонструвалися художні фільми: «Містер Крутий» (о 09.46) та «Недоторканні» 

(о 22.00), які, за усною інформацією Державного агентства України з питань кіно, 

відносяться до фільмів ІІ категорії з індексом «16+» та рекомендовані для 

перегляду неповнолітніми глядачами разом з батьками (особами, що їх 

замінюють) або з відома батьків (осіб, що їх замінюють), що є ознакою 

порушення вимог пункту 4 Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 117, зареєстрованим у 
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Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 307/20620 (у редакції рішення 

Національної ради від 10.03.2016 № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 12.04.2016 за № 541/28671) (Під час трансляції кіновідеопродукції 

категорія ІІ та ІІІ візуальна позначка на телеекрані має постійно знаходитись у 

правому нижньому куті);  

3) пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки: 

- рекламна інформація щодо ПП «Меблевий дворик» та клініки «Перший 

медичний центр Некрасенка», оформлена у передачу «Телемагазин. 

Інформаційна програма», мала безперервну тривалість менше 15 хвилин. 

Упродовж доби зафіксовано вихід передачі 8 разів:  

о 0.28 тривалістю 08 хв. 03 сек.,  

о 07.18 тривалістю 08 хв.,  

о 09.16 тривалістю 08 хв.,  

о 14.36 тривалістю 08 хв.,  

о 17.56 тривалістю 08 хв. 01 сек.,  

о 20.17 тривалістю 08 хв. 02 сек.,                  

о 21.44 тривалістю 07 хв. 58 сек.,  

о 23.43 тривалістю 07 хв. 48 сек., – що є ознакою порушення вимог частини 

сьомої статті 5-1 Закону України «Про рекламу» (Трансляція телепродажу, що 

здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді 

окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна мати безперервну 

мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або 

передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з 

телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна 

тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу); 

- частка реклами і телепродажу протягом астрономічної години фактичного 

мовлення перевищила 15%: 

між 07.00 та 08.00 – 18% (10 хв. 44 сек.); 

між 09.00 та 10.00 – 21% (12 хв. 44 сек.); 

між 21.00 та 22.00 – 20% (12 хв.), що є ознакою порушення частини першої 

статті 13 Закону України «Про рекламу» (На телебаченні час мовлення, 

відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків 

протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення). 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВІЙ ВСЕСВІТ», м. Первомайськ Миколаївської обл. (НР № 00211-м від 

20.09.2018), за 02.02.2019, керуючись частиною першою статті 70 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

третім 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, 
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВІЙ 

ВСЕСВІТ», м. Первомайськ Миколаївської обл. (НР № 00211-м від 20.09.2018), 

з метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається 

фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям 

(псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, 

що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів  чи  

діалогів, режисер-постановник, продюсер);  

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

- пункту б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

виконувати рішення Національної ради та судових органів); 

- пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством). 

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 і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


