НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 242
11.03.2021

м. Київ

Протокол № 7

Про результати позапланової безвиїзної перевірки
ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ
(НР № 01149-м від 05.12.2013,
супутникове мовлення, логотип: «8 КАНАЛ», «8 CHANNEL»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «АРС МАГНА
ПРОДАКШН», м. Київ (НР № 01149-м від 05.12.2013, логотип: «8 КАНАЛ», «8
CHANNEL»), за 13.06.2020 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог
частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а), е) частини
першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 02.07.2020 рішенням № 791
(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 10.12.2020 № 1602)
було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «АРС МАГНА
ПРОДАКШН», м. Київ.
На виконання наказу голови Національної ради № 5а/253 від 11.12.2020
було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «АРС МАГНА
ПРОДАКШН», м. Київ, за результатами якої складено Акт № 4 від 14.01.2021.
Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіата повідомлено
письмово рекомендованим листом вих. № 17/1714 від 14.12.2020.
На виконання пункту 3 додатка до рішення Національної ради від
10.12.2020 № 1602 ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ, надало
запитувані документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки,
завірені керівником, датовані 30.12.2020, що відносяться до предмету перевірки
(вх. № 16/17 від 04.01.2021).
Одночасно, відповідно до пункту 4 додатка до рішення Національної ради
від 10.12.2020 № 1602 ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ,
скористалось рекомендацією у термін до 30.12.2020 надати Національній раді
письмові пояснення, а також матеріали та документи, які сприятимуть
об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії (вих. 30.12/-1 від 30.12.2020).
Під час перевірки проаналізовано усі надані матеріали, документи та
пояснення ліцензіата. Уважно розглянуто питання щодо розбіжностей з
результатами моніторингу та заперечень окремих фактів.
Так, ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ, посилається на свій лист
до Національної ради від 01.07.2020 № 01/07 про неможливість виконувати у
повному обсязі програмну концепцію у зв’язку із запровадженням карантинних
обмежень, що унеможливило виконання умов ліцензії у частині жанрового
розподілу, зокрема, створення дитячих передач власного виробництва.
Національна рада, на виконання Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури,
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креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19» ухвалила рішення від 24.09.2020 № 1108 «Про розгляд листа
ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ, про тимчасовий відступ від умов
програмної концепції на мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на
мовлення НР № 01149-м від 05.12.2013 (супутникове мовлення, логотип
«8 КАНАЛ», «8 CHANNEL».)»
Станом на 13.06.2020, коли було зафіксовано вищезазначені порушення,
ліцензіат не звертався до Національної ради із листом про тимчасовий відступ
від умов програмної концепції або інших умов ліцензії із обґрунтуванням
причин та обсягу вимог, що не можуть бути ним дотримані, як це перебачено
підпунктом другим пункту третього Розділу ІІ 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».
Також, ліцензіат не згоден з результатами моніторингу за 13.06.2020 у
частині жанрового розподілу. Зокрема, вказується на наявність розважальних
передач обсягом 2 год. 43 хв./добу. Передачі «Включайся», «Вечір на
восьмому» і «Не прости» ліцензіатом віднесено до розважальних передач, хоча
присутність запрошених гостей в студію (Анжеліка Рудницька, Віталій
Козловський) може вказувати на ознаки культурно-мистецької передачі.
Водночас, ліцензіатом безпідставно, на думку уповноважених осіб
Національної ради, введено до жанрового розподілу такі жанри передач, як
«інформаційно-розважальна», «культурно-мистецька, розважальна», перелік
яких відсутній у бланку ліцензії.
Під час перевірки проаналізовано зміст передачі «Включайся» (початок в
0:52, тривалістю 50 хв.), означеної ліцензіатом, як «інформаційнорозважальна». Темою першої частини передачі, яку вели двоє ведучих, була
економічна ситуація в країні (транш МВФ, курс валют) за участю експерта
Олега Пензина. У другій частині до студії запрошено військового інструктора і
волонтера на псевдо Маруся Звіробій для обговорення теми кримінальних
справ проти волонтерів і добровольців.
Уповноважені особи дійшли висновку, що ознак розважального жанру цієї
передачі, як за формою, так і за змістом не зафіксовано. Відтак, критичне
зменшення обсягу розважальних передач за добу дозволяє зробити висновок
про фактичну зміну в ефірі за 13.06.2020 формату мовлення, що також
заперечується ліцензіатом.
Слід зазначити, що у своєму поясненні ліцензіат по суті визнає наявність
більшості порушень, зафіксованих моніторингом за 13.06.2020. Це стосується
частки розважальних передач – 2 год. 43 хв./добу, при ліцензійному
показникові – не менше 7 год. 30 хв./добу; відсутності дитячих передач;
перевищення загальної тривалості телепродажу понад 3 год./добу, фактично – 4
год. 33 сек./добу, що називається ліцензіатом «вимушеним кроком».
Зменшення частки власного та національного аудіовізуального продукту
ліцензіатом пояснюється зменшенням кількості працівників через карантинні
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обмеження, а збільшення фільмопоказу - хворобою осіб, які здійснювали
підготовку денного розважального ефіру.
Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу від 13.06.2020 та за
результатами аналізу наданих документів ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН»,
м. Київ, зафіксовано порушення 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), пункту а) частини першої статті 59
(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензії), оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині
програмної концепції мовлення:
зменшено:
- частку програм (передач) власного виробництва: за ліцензією –
не менше 14 год. 30 хв./добу (60,42%), фактично – 12 год. 01 хв. 31 сек./добу
(50,11%);
- мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (у тому
числі власного виробництва): за ліцензією – не менше 19 год. 30 хв./добу
(81,3%), фактично – 16 год. 02 хв. 04 сек./добу (66,81%);
- обсяг розважальних передач: за ліцензією – не менше 7 год. 30 хв./добу,
фактично - 2 год. 43 хв./добу;
збільшено:
- максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва:
за ліцензією – не більше 4 год. 30 хв./добу (18,75%), фактично – 07 год. 57 хв.
56 сек./добу (33,19%);
відсутні:
- освітні передачі: за ліцензією – не менше 1 год./добу;
- дитячі передачі: за ліцензією – не менше 1 год. 30 хв./добу;
змінено формат мовлення: за ліцензією – розважально-просвітницький.
Фільмопоказ; фактично – інформаційний. Фільмопоказ;
пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана:
виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені
законодавством), що має ознаки порушення частини сьомої статті 51 Закону
України «Про рекламу» (Трансляція телепродажу, що здійснюється не
спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої
програми та/або передачі (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),
оскільки зафіксовано трансляцію 5 випусків телемагазину в проміжках часу:
з 08.29 до 09.00 (обсягом 30 хв. 27 сек.);
з 14.00 до 15.00 (обсягом 01 год. 02 сек.);
з 16.00 до 17.00 (обсягом 01 год. 01 сек.);
з 17.00 до 17.30 (обсягом 30 хв. 01 сек.);
з 18.32 до 19.32 (обсягом 01 год. 02 сек.).
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Загальна тривалість трансляції програм та/або передач (телемагазинів)
перевищила 3 години на добу і склала 4 години 33 секунди на добу.
Розглянувши Акт № 4 від 14.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки
ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ, заслухавши пояснення
уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою
статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктами а), е) частини першої статті
59, частиною першою статті 70, частинами першою, п’ятою та шостою статті
72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 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. Визнати порушення ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ,
частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а), е) частини
першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
2. ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ, НР № 01149-м від
05.12.2013, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ,
протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який
був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності у відповідність до
вимог чинного законодавства, Національна рада може призначити позапланову
перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним
законодавством України.
4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «АРС МАГНА ПРОДАКШН»,
м. Київ.
5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «АРС
МАГНА ПРОДАКШН», м. Київ.
6. Виконання цього рішення покласти на управління представників
Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення,
управління ліцензування, юридичне управління.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

