
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 172 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

(НР № 00326-м від 25.08.2018, 

багатоканальне мовлення (МХ-2), логотип: «Індиго tv» (комбіноване)) 

 

За результатами моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 

м. Маріуполь Донецької обл. (НР № 00326-м від 25.08.2018, логотип: «Індиго tv» 

(комбіноване)), за 24.04.2020 зафіксовано ознаки порушення пунктів а), е) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 04.06.2020 рішенням № 679 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 12.11.2020 № 1397) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/186 від 19.11.2020 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. (загальнонаціональне багатоканальне 

мовлення (МХ-2), логотип: «Індиго tv» (комбіноване)), за результатами якої 

складено Акт № 183 від 18.12.2020. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., було 

направлено лист рекомендованою поштою (вих. № 17/1566 від 19.11.2020). 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 24.04.2020 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

зафіксовано порушення пунктів а), е) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила 

рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством), оскільки 

зафіксовано трансляцію 4 випусків телемагазину загальною тривалістю 3 години 

08 хвилин на добу (за законом має бути 3 години на добу) в проміжках часу:  

з 08.16 до 09.01 (обсягом 45 хв. 10 сек.);  

з 09.14 до 10.00 (обсягом 45 хв. 43 сек.);  

з 11.38 до 12.30 (обсягом 52 хв. 10 сек.);  

з 12.41 до 13.27 (обсягом 45 хв. 14 сек.), 

що є порушенням вимог частини сьомої статті 5-1 Закону України «Про 

рекламу» (Трансляція телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з 

телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі 
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(телемагазину) повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. 

Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом 

астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не 

може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна 

перевищувати трьох годин на добу). 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

у встановлений рішенням Національної ради від 12.11.2020 № 1397 термін,  

вх. № 16/4430 від 03.12.2020, надала запитувані документи, що пов’язані з 

предметом перевірки. 

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги лист  

(вх. № 16/4430 від 03.12.2020), підписаний директором ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., Корогод 

В. Є., в якому пояснюється перевищення загальної тривалості трансляції 

телемагазинів протягом доби 24.04.2020 кількома пов’язаними між собою 

обставинами, а саме: 

−  телеканал з логотипом «Індиго tv» (комбіноване) протягом квітня 2020 

року долучився до проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», започаткованого за 

спільної ініціативи державних та недержавних структур, громадських 

організацій, зокрема, Офісу Президента України, Міністерства освіти і науки 

України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, 

Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), громадської спілки «Освіторія» та ін. Про 

реалізацію Проєкту у період карантину, введеного в країні у зв’язку з пандемією 

COVID-19, та про відповідні зміни в сітці мовлення (в програмній концепції) 

ТОВ «ТРК «Україна» повідомило Національну раду листом № К-0336 від 

03.04.2020; 

− 24.04.2020 о 10.00 на каналі було заплановано до показу 3 уроки проєкту 

«Всеукраїнська школа онлайн» відповідно до заявленого виробниками 

хронометражу - по 30 хвилин кожен. Як стверджує ТОВ «ТРК «Україна», 

відеоматеріали з’явилися на сервері Міносвіти менше, ніж за 2 години до початку 

ефіру, із зменшеним хронометражем – 23 хв. 21 сек., 26 хв. 42 сек., 29 хв. 09 сек., 

відтак виникла нештатна ситуація для програмної служби телеканалу, змушеної 

вносити незаплановані зміни в сітку мовлення. Зокрема, черговий випуск 

телемагазину, що (з урахуванням міжпрограмних вставок) мав вийти в ефір об 

11.45, розпочався об 11.38.  

Розглянувши Акт № 183 від 18.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

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 безвиїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., взяти до 

відома. 
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2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

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 члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


