НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 420
06.03.2020

м. Київ

Протокол № 9

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «МІСЬКА ТРК «ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці
(НР № 00908-м від 18.01.2018,
ефірне РМ, логотип: «Блиск ФМ»)

Моніторингом мовлення ТОВ «МІСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці (НР № 00908-м від 18.01.2018), за 08.02.2020
зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про
телебачення і радіомовлення»:
1) 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),
оскільки частка пісень державною мовою у проміжку часу між 07.00 та 14.00 має
складати не менше 35% загального обсягу пісень, поширених у цьому проміжку
часу, а в ефірі ліцензіата 08.02.2020 частка пісень українською мовою в проміжок
часу між 07.00 та 14.00 становила 22,81%;
2) 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 ліцензії), оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині
програмної концепції мовлення:
зменшено
частку програм (передач) власного виробництва: за ліцензією – не менше 16
год./добу (66,7%), фактично – 09 год. 53 хв. 52 сек./добу (41,2%);
обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за ліцензією –
не менше 03 год. 10 хв./добу, фактично – 19 хв. 23 сек./добу;
обсяг розважальних передач: за ліцензією – не менше 09 год./добу,
фактично – 08 год. 19 хв. 47 сек./добу;
відсутні
культурно-мистецькі передачі: за ліцензією – не менше 45 хв./добу;
науково-просвітницькі передачі: за ліцензією – не менше 45 хв./добу;

2

дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію:
за ліцензією – не менше 15 хв./добу;
- пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана
виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені
законодавством), оскільки реклама ресторану «Мон Аристократ» (о 9.23, 10.29,
11.25, 13.30, 15.38, 17.36, 19.20, 20.45) та салону дверей «Матадор» (о 16.53) не
були відокремлені від інших програм/передач наприкінці реклами, що є ознакою
порушення вимог частин першої та другої статті 9 Закону України «Про
рекламу» (Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно
від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було
ідентифікувати як рекламу. Реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна
бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці
за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу
або коментарів ведучих з використанням слова «реклама»).
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «МІСЬКА
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці, за 08.02.2020, 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, оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення, 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 (із
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за
№ 1468/31336), Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці (НР № 00908-м від 18.01.2018), 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);
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення);
- пунктів а), е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила
рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством).
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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 М. Онопрієнка.
Перший заступник голови

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Олександр ІЛЬЯШЕНКО

