
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 814 

 

12.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про стан виконання ПрАТ ТРК «ВЕСЕЛКА»,  

м. Світловодськ Кіровоградської обл., 

пункту 3 рішення Національної ради від 06.03.2019 № 298 

(НР № 01215-м від 22.12.2017, 

кабельне, логотип: стилізована літера «В» з дзеркальним її відображенням) 

 

За результатами планової виїзної перевірки діяльності ПрАТ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ВЕСЕЛКА», м. Світловодськ Кіровоградської обл. 

(ліцензія на мовлення НР № 01215-м від 22.12.2017), Національна рада України 

з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 06.03.2019 

прийняла рішення № 298, яким визнала порушення частини п’ятої статті 6 

(Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора 

чи авторів, назву і адресу виробника програми), частини сьомої статті 27 

(Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), частин першої, третьої 

статті 46 (Телерадіоорганізація  зобов'язана повідомляти свої вихідні дані 

(найменування, позивні, логотип або емблему), частини першої статті 47 

(Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється 

відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права»), пунктів 

а), е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, виконувати правила 

рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством) Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та застосувала до ліцензіата 

санкцію «оголошення попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 06.03.2019 № 298 ПрАТ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ «ВЕСЕЛКА», м. Світловодськ Кіровоградської обл., 

було зобов’язано протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної 

ради від 06.03.2019 № 298  29.05.2019 було здійснено моніторинг мовлення 

ПрАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ВЕСЕЛКА», м. Світловодськ Кіровоградської 

обл., відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01215-м від 22.12.2017. 

За результатами моніторингу мовлення ПрАТ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«ВЕСЕЛКА», м. Світловодськ Кіровоградської обл., за 29.05.2019 зафіксовано 

ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 
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програми), оскільки в ефірі транслювались передачі (концерт «Дует на біс» (о 

0.00, о 22.35), «Згадаємо разом» (о 8.36), «Гімназії 50 років» (о 9.34), «Модна 

правда» (о 10.01), «ТЮСО» (о 15.02), «Наші вітання» (о 19.34), «На добраніч 

діти» (о 21.01)) без розміщення інформації про назву та адресу виробника цих 

передач; 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензій), оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення: 

зменшено  

частку програм (передач) власного виробництва: за ліцензією – 24 

год./добу (100%), фактично – 09 год. 47 хв./добу (40,76%); 

обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за ліцензією 

– не менше 05 год. 15 хв./добу, фактично – 04 год. 06 хв. 01 сек./добу; 

обсяг культурно-мистецьких передач: за ліцензією – не менше 1 год./добу, 

фактично – 06 хв. 35 сек./добу; 

обсяг науково-просвітницьких передач: за ліцензією – не менше 1 

год./добу, фактично – 13 хв. 57 сек./добу; 

обсяг дитячих передач: за ліцензією – не менше 45 хв./добу, фактично – 21 

хв. 44 сек./добу; 

відсутні передачі релігійного спрямування: за ліцензією передачі іншого 

тематичного спрямування – релігійні, реклама мають становити не менше 06 

год. 36 хв./добу, фактично наявна лише реклама загальним обсягом 1 год. 57 хв. 

58 сек./добу; 

наявна не передбачена ліцензією на мовлення ретрансляція програми ТОВ 

«МУЗИЧНИЙ КАНАЛ «О-ТВ» (логотип: «О-ТV») загальним обсягом 14  год. 

13 хв./добу (у проміжках часу: з 0.23 до 07.00, з 10.00 до 12.55, з 14.27 до 19.00); 

- частин першої, третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки 29.05.2019 був відсутній логотип (стилізована літера «В» 

з дзеркальним її відображенням), передбачений ліцензією на мовлення  

НР № 01215-м від 22.12.2017, у проміжки часу:   

з 07.00 до 07.03, з 07.56 до 08.36, з 09.34 до 10.00, з 19.00 до 19.03, з 19.34 

до 19.39, з 20.32 до 21.00, з 21.59 до 22.03;   

з 0.23 до 07.00, з 10.00 до 12.55, з 14.27 до 19.00 (Під час ретрансляції 

програми ТОВ «МУЗИЧНИЙ КАНАЛ «О-ТВ» в ефірі наявний логотип:  

«О-ТV»); 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки: 

частка реклами перевищила 15% астрономічної години фактичного 

мовлення:  
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з 09.00 до 10.00 обсяг реклами – 09 хв. 50 сек. (16,39%); 

з 19.00 до 20.00 обсяг реклами – 27 хв. 50 сек. (46,4%); 

з 21.00 до 22.00 обсяг реклами – 09 хв. 50 сек. (16,39%), що є ознакою 

порушення вимог 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); 

не було подано інформацію про використання чи невикористання 

фонограм виконавцями музичних творів під час трансляції реклами гастрольної 

вистави «Чоловік для інтиму» (о 09.23, 21.40, 23.56), що є ознакою порушення 

абзацу одинадцятого частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу» (У 

рекламі забороняється: рекламувати послуги, пов'язані з концертною, 

гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, 

без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями 

музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних 

засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу 

всієї реклами). 

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 29.05.2019 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 3 

рішення Національної ради від 06.03.2019 № 298. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення за 29.05.2019, 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, п’ятим 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 ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ВЕСЕЛКА»,  

м. Світловодськ Кіровоградської обл. (НР № 01215-м від 22.12.2017), з метою 

перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 
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- частин першої, третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані); 

- пунктів а), е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила 

рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством); 

а також виконання пункту 3 рішення Національної ради від 06.03.2019  

№ 298. 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на право 

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. 

 
 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


