
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1534 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ  

(НР № 00261-м від 12.08.2013,  

супутникове мовлення, логотип: «RABINOVICH tv») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «RABINOVICH tv»), за 10.08.2020 (у проміжок 

часу з 08.00 до 24.00) та за 11.08.2020 (у проміжок часу: з 0.00 до 24.00) 

зафіксовано наявність в ефірі не передбачених ліцензією на мовлення вихідних 

даних телекомпанії (логотипу): за ліцензією – логотип: «RABINOVICH tv», 

фактично – «KYIV LIVE», що є ознаками порушення ліцензіатом вимог частини 

сьомої статті 27, частин першої та третьої статті 46, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 20.08.2020 рішенням № 960 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК»,  

м. Київ, НР № 00261-м від 12.08.2013. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/113 від 23.10.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК»,  

м. Київ, за результатами якої складено АКТ № 94 від 10.11.2020. 

У ході перевірки ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ, за записами ефірного 

часу і актом моніторингу за 10.08.2020 (у проміжок часу з 08.00 до 24.00) та 

11.08.2020 (у проміжок часу: з 0.00 до 24.00) повна відсутність логотипу 

«RABINOVICH tv» не підтвердилась, оскільки під час повторного ретельного 

перегляду ефіру в присутності ліцензіата було уточнено, що періодична 

візуальна відсутність на екрані логотипа «RABINOVICH tv» була спричинена 

злиттям основного світлого фону трансляції з майже прозорим зображенням 

тексту логотипа «RABINOVICH tv», розміщеного в досить нетиповому місці – в 

центрі екрану невеликими майже прозорими літерами. Прозорий логотип 

«RABINOVICH tv» в центрі екрану стає помітним тільки в разі, якщо основний 

фон трансляції періодично стає темним, що створює контрастність з логотипом. 

Враховуючи активну динамічність зміни основного фону екрану зі світлого на 

темний, зазначення конкретних проміжків часу, в які відбувалося злиття 

основного світлого фону трансляції з майже прозорим зображенням тексту 

логотипа «RABINOVICH tv», не було доцільним. 

Під час аналізу результатів перевірки було досліджено, що використання в 

якості логотипа прозорого тексту «RABINOVICH tv» не відповідає 



 

 

комбінованому зображенню знаку, що має поєднувати в одному цілісному 

позначенні малюнок (коло контрастного кольору) і текст («RABINOVICH tv»).  

Крім того, ліцензіат ТОВ «НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ, висловив 

заперечення стосовно зафіксованого моніторингом за 10.08.2020 та 11.08.2020 

логотипа «KYIV LIVE», аргументуючи свою позицію наданим Ліцензійним 

договором № 03/08/2020 від 03.08.2020, який передбачає використання знаку 

«KYIV.LIVE» в якості елементів оформлення ефіру. 

Розглянувши матеріали позапланової виїзної перевірки ТОВ «НЬЮС 

НЕТВОРК», м. Київ, за результатами якої складено Акт № 94 від 10.11.2020, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною першою статті 70 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. Інформацію про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«НЬЮС НЕТВОРК», м. Київ, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НЬЮС 

НЕТВОРК», м. Київ.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


