
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 503 

 

28.04.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ»,  

м. Вишневе Київської обл.  

(НР № 00611-м від 05.10.2015,  

супутникове ТБ, логотип: «ПРАВДА ТУТ») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., за 01.04.2021 

зафіксовано ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

1) частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки в ефірі ліцензіата: 

- передача «Новини» (трансляція о 00.00, 03.00, 06.30, 08.31, 13.01, 15.01, 

17.00, 19.30; виробник: ТОВ «ТРК «Академія», ТОВ «ІА «ПравдаТут», ТОВ 

«Мультиплексресурс», ТОВ «Ільдана», ТОВ «ТРК «Сатурн», ТОВ 

«Білоцерківська Медіакомпанія», www.PRAVDATUT.UA) не містила адреси 

виробника програми; 

- передачі «Мандруй Київщиною» (трансляція о 13.31, 15.40), «Політика 

без правил» (трансляція о 20.00), «ПравдаТУТ Live ранок» (трансляція о 09.01) 

не містили назви і адреси виробника програм; 

- передача «Погода на Правда Тут» (трансляція о 00.29, 03.29, 06.43, 08.44, 

13.11, 15.14, 17.07, 19.52) не містила ім’я автора чи авторів, назви і адреси 

виробника програми; 

- передачі «Топ 10 вражаючих фактів» (трансляція о 02.38, 02.47, 06.52, 

07.40, 08.50, 12.10, 12.21, 12.30, 13.13, 14.52, 15.22, 15.31, 15.56, 18.50, 18.59, 

19.07; виробник: ТОВ «ТРК «Академія», ТОВ «ІА «ПравдаТут», ТОВ 

«Мультиплексресурс», ТОВ «Ільдана», ТОВ «ТРК «Сатурн», ТОВ 

«Білоцерківська Медіакомпанія», www.PRAVDATUT.UA), «Україна щодня. 

Історія» (трансляція о 06.03, 12.05, 15.17, 17.09; виробник: ТОВ «ТРК 

«Академія», ТОВ «ТРК «Сатурн», ТОВ «ІА «ПравдаТут», ТОВ 

«Мультиплексресурс»), «Не випадково» (трансляція о 02.32, 02.54, 02.57, 05.55, 

05.58, 06.25, 06.46, 06.48, 07.34, 07.58, 12.02, 12.52, 12.55, 13.56, 18.44, 18.47, 

19.54; виробник: MK MEDIA GROUP), «Матеріали для життя» (трансляція о 

05.48, 06.11, 06.18, 07.51, 12.38, 12.45, 13.49, 16.04, 19.16, 19.22; виробник: МК 

МЕДІА ГРУП) не містили ім’я автора чи авторів і адреси виробника програм; 
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2) 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 власного виробництва: за ліцензією – 17 год 39 хв/добу 

(73,54%), фактично – 10 год 01 хв/добу (41,80%); 

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (у тому числі 

власного виробництва): за ліцензією – не менше 20 год/добу (83,3%), фактично 

– 12 год 49 хв/добу (53,44%); 

збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва: за ліцензією – не більше 4 год/добу (16,7%), фактично – 11 год 10 

хв/добу (46,56%); 

3) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині докладних характеристик каналу 

мовлення. Мовлення здійснюється за технічними параметрами, не 

передбаченими ліцензією:  

за ліцензією – супутниковий ретранслятор – «AMOS-7», оператор 

супутникового ретранслятора – ДП «УКРКОСМОС», м. Київ, орбітальна 

позиція – 4,0° Зах. д., частота прийому – 12410,5 МГц, символьна швидкість – 

20833 Ксимв./сек., поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді; 

фактично – супутниковий ретранслятор – «AZERSPACE-1», орбітальна 

позиція – 46° Зах. д., частота прийому – 11094 МГц,  символьна швидкість - 

30000 Ксимв/сек., поляризація – горизонтальна, умови розповсюдження 

програм – у відкритому вигляді. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ 

АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., за 01.04.2021, 

керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ та 

пунктом 10 розділу VII Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 

115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012  

за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017  

за № 1468/31336), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
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1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО 

«ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл. (НР № 00611-м від 05.10.2015), з 

метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми); 

- 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). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 19.05.2021 по 28.05.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. Вишневе Київської обл., 

у термін до 21.05.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: 

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки:   

- завірену керівником копію договору (з додатками) з оператором 

телекомунікацій про надання послуг розповсюдження програм та копію 

договору (з додатками) з оператором супутникового ретранслятора; 

- завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 01.04.2021 та сітку мовлення із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію документів на право використання передач 

власного виробництва, а також копію договорів (з додатками) на використання 

передач/програм інших мовників (вітчизняних та іноземних), копію державних 

посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, які 

транслювались в ефірі телекомпанії 01.04.2021. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ПРАВДАТУТ», м. 

Вишневе Київської обл., у термін до 21.05.2021 надати Національній раді 

письмові пояснення а також матеріали та документи, які сприятимуть 

об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


