
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2190 

 

12.12.2019                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН»,  

м. Кропивницький Кіровоградської обл. 

(НР № 01452-м від 25.10.2018, 

багатоканальне мовлення, логотип: «Вітер») 

 

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/304 від 22.10.2019 було здійснено планову виїзну перевірку  

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН», м. Кропивницький 

Кіровоградської обл. (багатоканальне мовлення, логотип: «Вітер»), за 

результатами якої складено Акт № 244 від 11.11.2019.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 01.11.2019 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини восьмої статті 28 (ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), оскільки зменшено мінімальну частку 

національного аудіовізуального продукту: за ліц. - 16 год./добу, факт.- 14 год. 4 

хв./добу; 

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 

демонструвався художній фільм «Пані покоївка», який, відповідно до  

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів, 

відноситься до фільмів ІІ категорії з індексом «16+» та рекомендований для 

перегляду неповнолітніми глядачами разом з батьками (особами, що їх 

замінюють) або з відома батьків (осіб, що їх замінюють), що є порушенням 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  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 категорії ІІ та ІІІ візуальна 

позначка на телеекрані має постійно знаходитись у правому нижньому куті); 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 
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законодавством), оскільки на початку та  в кінці програм «Лайвовий кіт» 

(0:03:36, 1:35:13, 12:59:15, 15:03:19, 23:58:20), «Прогноз погоди» (08:12:01, 

20:12:40) на екрані з’являється інформація про адресу спонсора, що є 

порушенням вимог частини першої статті 5 Закону України  

«Про рекламу» ( у теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової 

інформації, видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю 

спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного характеру 

про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для 

товарів і послуг спонсорів). 

Розглянувши АКТ № 244 від 11.11.2019 планової виїзної перевірки  

ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН», м. Кропивницький 

Кіровоградської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною восьмою статті 28,  пунктів а), б), е) частини 

першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, 

п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74, частинами першою та другою статті 75 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 5 Закону України 

«Про рекламу», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України  

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ 

«ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН», м. Кропивницький 

Кіровоградської обл., частини восьмої статті 28, пунктів а), б), е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 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  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). 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО 

НОВИН», м. Кропивницький Кіровоградської обл., протягом місяця з дня 

прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату 

для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки 

телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКЕ БЮРО НОВИН», м. Кропивницький 

Кіровоградської обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


