НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
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м. Київ

Протокол № 27

Про розгляд листа КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл.,
про тимчасовий відступ від умов програмної концепції мовлення,
передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення
НР № 00912-м від 17.06.2016 (кабельне мовлення,
логотип: «комбіноване позначення, словесну
частину якого представлено написами «Тясмин»,
«ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ» та великою
літерою «С», що виконано оригінальним шрифтом»)

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
(далі – Національна рада) надійшов лист КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МЕДІА-ЦЕНТР» (далі – КП «МЕДІА-ЦЕНТР»), м. Сміла Черкаської обл.
(вх. № 16/3639 від 23.09.2020), про тимчасовий відступ від умов програмної
концепції на мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення
НР № 00912-м від 17.06.2016, зокрема тимчасове припинення мовлення, у
зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
Ліцензією НР № 00912-м від 17.06.2016 визначено загальний обсяг
мовлення, який становить 4 години на добу.
Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
телерадіоорганізація - зареєстрована у встановленому законодавством порядку
юридична особа, яка на підставі виданої Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення ліцензії на мовлення створює або комплектує
та/чи пакетує телерадіопрограми і/або передачі та розповсюджує їх за
допомогою технічних засобів мовлення;
мовлення (телерадіомовлення) - створення (комплектування та/або
пакетування) і розповсюдження програм, пакетів програм, передач з
використанням технічних засобів телекомунікацій для публічного приймання за
допомогою побутових теле- та радіоприймачів у відкритий спосіб чи за
абонентну плату на договірних засадах;
програма (телерадіопрограма) - поєднана єдиною творчою концепцією
сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється
телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення;
трансляція (телерадіотрансляція) - початкова передача, яка здійснюється
наземними передавачами, за допомогою кабельного телебачення або
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супутниками будь-якого типу в кодованому або відкритому вигляді
телевізійних чи радіопрограм, що приймаються населенням.
Виходячи з вказаних вище визначень, телерадіоорганізація, здійснюючи
мовлення, зобов’язана створювати та розповсюджувати
програму для
приймання її споживачами.
На Національну раду пунктом 3 розділу ІІІ Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору затвердженого рішенням Національної ради
України з питань телебачення і радіомовлення від 01.12.2010 № 1684 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р.
за № 1294/18589, покладено, зокрема, обов’язок сприяти створенню умов для
забезпечення культурних та інформаційних потреб громадян України.
Крім того, абзацом 2 частини 1 статті 61 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення» телеглядачі і радіослухачі мають право приймати програми
телерадіоорганізацій, які доступні для прийому на території України.
Також, відповідно до частин 8, 9 статті 28 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення» ліцензіат зобов’язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення. Зміни до програмної концепції
мовлення вносяться в порядку, визначеному цим Законом.
Підпунктом 2 пункту 3 Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури,
креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19» ліцензіату надано право лише відступити від виконання окремих
вимог програмної концепції, однак тимчасове припинення господарської
діяльності у сфері телебачення і радіомовлення, а саме здійснення мовлення,
чинним законодавством не передбачено.
Розглянувши лист КП «МЕДІА-ЦЕНТР» м. Сміла Черкаської обл.
(вх. № 16/3639 від 23.09.2020), керуючись підпунктом 2 пункту 3 розділу ІІ
Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури,
креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19», частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визнати недопустимими запропоновані КП «МЕДІА-ЦЕНТР» м. Сміла
Черкаської обл., зміни до програмної концепції мовлення.
2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

