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Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ
(НР № 01553-м від 23.07.2010,
супутникове ТБ, логотип: «КРТ»)

За
результатами
моніторингу
супутникового
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01553-м від
23.07.2010, логотип: «КРТ»), за 09.05.2020 зафіксовано у часовому проміжку: з
11.00 до 12.04 пряму трансляцію параду Перемоги, який відбувався у
м. Мінську Республіки Білорусь, з ознаками сімулкастної трансляції (одночасна
трансляція однакових програм) з наявністю на екрані водночас двох логотипів:
«КРТ» та «С» (телеканал ЗАТ «СТВ», м. Мінськ, Республіка Білорусь).
Порівняльний аналіз програм ЗАТ «СТВ», м. Мінськ, та ТОВ
«ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ, засвідчує, що трансляцію параду
Перемоги було розпочато одночасно об 11.00 за київським та мінським часом.
Трансляція програми ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ, на постійній
основі супроводжувалась тайм-кодом із зазначенням точного часу. На відміну
від білоруської програми трансляція параду Перемоги супроводжувалась
плашкою «LIVE», що означає інформування українського глядача про те, що
відбувається пряма трансляція. По закінченню трансляції на обох каналах було
зафіксовано
розміщення
однакового
копірайту:
«БЕЛТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ, 2020» та заставка «1945-2020 Во славу
ОБЩЕЙ Победы».
Ретрансляція іноземної програми/передачі в ефірі ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ
«АСТРА-ТБ», м. Київ, має ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення) та пункту а) частини першої статті
59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензії), оскільки ретрансляція інших програм не передбачена умовами
ліцензії на мовлення НР № 01553-м від 23.07.2010 (додаток 4-1);
- частин першої та 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 ліцензіат під час трансляції параду Перемоги, який
відбувався у м. Мінську Республіки Білорусь, крім свого логотипа «КРТ»
використовував логотип «С» (телеканал ЗАТ «СТВ», м. Мінськ, Республіка

Білорусь), що не передбачено умовами ліцензії на мовлення НР № 01553-м від
23.07.2010.
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ
«АСТРА-ТБ», м. Київ, за 09.05.2020, 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ
(НР № 01553-м від 23.07.2010), з метою перевірки дотримання вимог Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення);
- частин першої та 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);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
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, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
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