
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 395 

 

08.04.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 

 

Про результати позапланової  

безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «ЮГ»,  

м. Бердянськ Запорізької обл.  

(НР № 01533-м від 14.11.2019,  

ефірне мовлення, логотип: «ЮГ») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ТРК «ЮГ»,  

м. Бердянськ Запорізької обл. (ліцензія на мовлення НР № 01533-м від 

14.11.2019), за 30.09.2020 зафіксовано ознаки порушення вимог частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.01.2021 рішенням № 26 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ЮГ»,  

м. Бердянськ Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/9 від 15.01.2021 було 

здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ 

Запорізької обл. (місцеве ефірне мовлення, логотип: «ЮГ»), за результатами якої 

складено Акт № 33 від 11.02.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «ЮГ»,  

м. Бердянськ Запорізької обл., було направлено лист рекомендованою поштою 

від 18.01.2021 № 17/68. 

У ході перевірки звірено отримані від ліцензіата 01.02.2021 документи і 

матеріали щодо організації ним ефірного телевізійного мовлення протягом 

30.09.2020 з актом моніторингу телерадіопрограм за цей день та проаналізовано 

запис ефіру ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., за 30.09.2020. 

Відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01533-м від 14.11.2019 ТОВ «ТРК 

«ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., здійснює телевізійне мовлення щодня 

обсягом 6 год./добу у відрізку часу мовлення: 00:00 – 06:00. Згідно з додатком 4 

до ліцензії на мовлення НР № 01533-м від 14.11.2019 частка програм власного 

виробництва має становити 6 год./добу (100 %). Перевіркою зафіксовано, що 

30.09.2020 з 00:00 до 06:00 в ефірі ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької 

обл., здійснювалася ретрансляція програм ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ»,  

м. Київ, обсягом 6 год./добу (100 %). 

Протягом ретрансляції в ефірі 30.09.2020 програм ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ПРЯМИЙ», м. Київ, не було зафіксовано логотипу «ПРЯМИЙ» у зв’язку із 

геометричним перетворенням зображення щодо співвідношення сторін екрану з 
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формату 16х9 на формат 4х3, але було зафіксовано відбивки: «ПРЯМИЙ ПРЯМА 

ОПОЗИЦІЯ» ( 0:51:10, 0:53:45, 1:01:55, 1:03:05, 2:23:05, 2:24:05, 2:31:35, 2:32:20, 

4:05:00, 4:06:50, 5:11:10, 5:14:10), «ПРЯМИЙ РЕКЛАМА» (0:51:20, 0:52:30, 

1:02:05, 1:03:00, 4:05:10, 4:05:55, 5:11:15, 5:13:20) та «ПРЯМИЙ СОЦІАЛЬНА 

РЕКЛАМА» (0:52:35, 0:53:40, 2:23:10, 2:24:00, 2:31:45, 2:31:55, 4:06:00, 4:06:30, 

5:13:25, 5:14:05). 

Відповідно до наданих 01.02.2021 пояснень та документів, ТОВ «ТРК 

«ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., обґрунтовує наявність в ефірі програм  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ, аварійною ситуацією, що сталася 

28.09.2020 через пошкодження силового кабелю (довідка  

ТОВ «Бердянськелектросервіс» додається), який постачав електричну енергію 

до будівлі апаратно-студійного комплексу ліцензіата. У зв`язку з цим 

електроживлення ефірної апаратної здійснювалось за допомогою генератора 

малої потужності, що  забезпечував лише роботу студії для запису новин та 

обладнання для передачі сигналу в ефір.  

До пояснень було додано копію ліцензії (дозволу) на використання об’єктів 

інтелектуальної власності від 01.09.2020 щодо надання ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ПРЯМИЙ» дозволу ТОВ «ТРК «ЮГ» для подальшого повного або часткового 

використання аудіовізуальних творів на безоплатній основі. Зазначена копія 

документа не має юридичної сили тому, що не була засвідчена відповідно до 

вимог пункту 8 глави 10 розділу ІІ Правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом 

Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 (Копія набуває юридичної 

сили лише в разі її засвідчення в установленому порядку: Напис про засвідчення 

копії складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису 

особи, яка засвідчує копію, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати 

засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печатки 

відповідного структурного підрозділу установи або печатки «Для копій». У 

випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуються 

відбитком печатки установи. На лицьовому боці у верхньому правому куті 

першого аркуша документа проставляється відмітка «Копія»).  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

власний продукт телерадіоорганізації - програми та передачі, їх частини, які 

повністю або частково створені та/чи профінансовані телерадіоорганізацією. 

Однак ані договору про спільне виробництво програм або договору на 

фінансування виробництва програм з ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», ані 

завірених банком копій платіжних документів та/або інших документів, які 

підтверджують факт взаєморозрахунків, ані підписаних заявок на виробництво, 

ані заявок на надання технічної та матеріальної підтримки виробництва 

продукту, який демонструвався 30.09.2020, ані актів виконаних робіт (у вигляді 

завірених копій), ані сценаріїв або сценарних і режисерських розробок передач 

або їх частин, створених і продемонстрованих 30.09.2020 в ефірі ТОВ «ТРК 

«ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., станом на 11.02.2021 надано не було. 

Також не було надано сітку мовлення та витяг з Журналу обліку програм і 
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передач ТОВ «ТРК «ЮГ» за 30.09.2020 у відрізку мовлення з 00:00 до 06:00 

відповідно до ліцензії на мовлення НР № 01533-м від 14.11.2019. Натомість було 

надано сітку мовлення та витяг з Журналу обліку програм і передач ТОВ «ТРК 

«ЮГ» за 30.09.2020 у відрізку мовлення з 06:00 до 22:00. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 30.09.2020 та 

за результатами аналізу наданих документів ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ 

Запорізької обл., зафіксовано порушення 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) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення:  

- зменшено обсяг розважальних передач: за ліц. – не менше 1 год/добу,  

факт. – 03 хв. 40 сек./добу; 

- відсутні програми власного виробництва (за ліц. – 6 год./добу), культурно-

мистецькі (за ліц. – 15 хв./добу), науково-просвітницькі (за ліц. – 15 хв./добу), 

освітні передачі (за ліц. – 15 хв./добу) та передачі іншого тематичного 

спрямування (за ліц. – релігійні 10 хв./добу); 

- змінено формат: за ліц. – інформаційно-просвітницький, факт. – 

інформаційний; 

 - зафіксовано ретрансляцію програм ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ»,  

м. Київ (логотип: «ПРЯМИЙ»), загальним обсягом 6 год./добу (100 %), що не 

передбачено ліцензією на мовлення.  

Розглянувши Акт № 33 від 11.02.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., керуючись частиною сьомою  

статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом а) частини першої статті 59, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, 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 «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., НР № 01533-м від 

14.11.2019, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл., 

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 
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перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ 

Запорізької обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТРК «ЮГ», м. Бердянськ Запорізької обл. 

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 

 


