
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 175 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл. 

(НР № 00166-п від 08.07.2013) 

 

За результатами моніторингу програм, які ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка 

Одеської обл., надає у складі програмної послуги в м. Одесі (НР № 00166-п від 

08.07.2013), здійсненого 03.10.2019, зафіксовано ознаки порушення вимог 

частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки у складі програмної послуги ретранслюються 3 іноземні програми, що 

не входять до переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України: «gulli GIRL», «ЗOOПАРК», «Nickelodeon». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 13.02.2020 рішенням № 183 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка 

Одеської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/200 від 20.11.2020 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ ТРК «БРІЗ», с. Крижанівка 

Одеської обл. (провайдер програмної послуги), за результатами якої складено 

Акт № 145 від 08.12.2020. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 03.10.2019 ТОВ ТРК «БРІЗ»,  

с. Крижанівка Одеської обл., було з’ясовано, що в мережі ретранслюється не 

програма «gulli GIRL», а «Gulli», яка міститься в переліку іноземних програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне 

телебачення і законодавства України (програму «Gulli» було включено до 

переліку рішенням Національної ради від 06.07.2011 № 1342). 

Крім того, було взято до уваги, що канали «ЗOOПАРК», «Nickelodeon» 

провели ребрендінг, скоригувавши логотипи програми з напису «ЗOOПАРК», 

«Nickelodeon» на написи «ZOOПАРК», «nick» без зміни напряму програмного 

наповнення. Станом на день проведення моніторингу і перевірки програми 

«ЗOOПАРК», «Nickelodeon» містилися в переліку іноземних програм, зміст яких 

відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і 

законодавства України. 

Розглянувши матеріали позапланової виїзної перевірки ТОВ ТРК «БРІЗ»,  

с. Крижанівка Одеської обл., здійсненої 08.12.2020 (провайдер програмної 

послуги), 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 ТРК 

«БРІЗ», с. Крижанівка Одеської обл., взяти до відома. 

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК «БРІЗ»,  

с. Крижанівка Одеської 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 

 


