
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 194 

 

13.02.2020                                                           м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «РИБАЛКА-ТВ», м. Київ  

(НР № 01439-м від 19.11.2018,  

супутникове мовлення, логотип: «РИБАЛКА ТВ»)  

 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/404 від 25.11.2019 було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ 

«РИБАЛКА-ТВ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «РИБАЛКА ТВ»), за 

результатами якої складено АКТ № 322 від 13.12.2019.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 07.12.2019 ТОВ «РИБАЛКА-

ТВ», м. Київ, зафіксовано порушення 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), 

оскільки не зафіксовано даних про кожну індивідуальну передачу, зокрема ім’я 

автора чи авторів, назву і адресу виробника програми;  

частини п’ятої статті 12 (Установчі та/або статутні документи суб’єкта 

господарювання, який має ліцензію на мовлення або претендує на отримання 

такої ліцензії, мають передбачати створення у складі органів його управління 

спеціального наглядового органу (редакційної ради тощо), половина складу 

якого призначається засновниками або власниками телерадіоорганізації, а 

половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації, оскільки 

статутом ліцензіата не передбачено створення у складі органів його управління 

спеціального наглядового органу – редакційної ради; 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії. 

Національна рада контролює виконання ліцензіатами умов ліцензій, а в разі їх 

порушення - застосовує штрафні санкції відповідно до вимог цього Закону) та 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки частота 

прийому супутникового ретранслятора не відповідає умовам ліцензії: за ліц. – 

11747 МГц, факт. – 12245 МГц;  

частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), оскільки зафіксовано недотримання умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення: зменшено мінімальний обсяг 

розважальних передач: за ліц. – 8 год./добу, факт. – 4 год. 33хв/добу; 
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частини першої статті 43 (Організація-ліцензіат має право розпочати 

мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок 

мовлення вона зобов’язана у десятиденний термін повідомити Національну 

раду), оскільки ліцензіат не повідомив Національну раду про початок мовлення; 

частини першої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов’язана повідомляти свої 

вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему)), оскільки змінено 

вихідні дані (логотип): за ліц. – «РИБАЛКА ТВ», факт. – «графічний елемент, 

який складається з двох трикутників та двох вертикальних відрізків, який 

символізує зображення риби»; 

частини п’ятої статті 57 (Редакційний статут телерадіоорганізації 

передбачає створення редакційної ради, половина складу якої призначається 

власником телерадіоорганізації або уповноваженим ним органом, а половина 

обирається творчим колективом телерадіоорганізації), оскільки редакційним 

статутом ТОВ «РИБАЛКА-ТВ» не передбачено, що половина складу редакційної 

ради призначається власником телерадіоорганізації або уповноваженим ним 

органом, а половина обирається творчим колективом телерадіоорганізації.  

Розглянувши АКТ № 322 від 13.12.2019 планової виїзної перевірки ТОВ 

«РИБАЛКА-ТВ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, керуючись частиною п’ятою статті 6, частиною п’ятою статті 12, 

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частиною першою 

статті 43, частиною першою статті 46, частиною п’ятою статті 57, пунктом а) 

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», статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «РИБАЛКА-ТВ», м. Київ, частини п’ятої статті 

6, частини п’ятої статті 12, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

частини першої статті 43, частини першої статті 46, частини п’ятої статті 57, 

пункту а) частини першої статті 59, Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

2. ТОВ «РИБАЛКА-ТВ», м. Київ, НР № 01439-м від 19.11.2018, оголосити 

попередження.   

3. Видати розпорядження щодо зобов’язання ТОВ «РИБАЛКА-ТВ»,  

м. Київ, протягом трьох місяців 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.  

4. Копію цього рішення та розпорядження щодо усунення порушень 

надіслати ліцензіату ТОВ «РИБАЛКА-ТВ», м. Київ. 
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5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «РИБАЛКА-

ТВ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління.  

7. 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 

 

 


