
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 714 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 
 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці 

(НР № 00657-м від 19.09.2018, багатоканальне мовлення,  

логотип: «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ (КОМБІНОВАНЕ)») 

 

За результатами позапланової виїзної перевірки ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР № 00657-м від 19.09.2018), 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) 10.12.2020 прийняла рішення № 1530, яким визнала 

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

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

програми), пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення 

попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 10.12.2020 № 1530  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, було зобов’язано протягом 

місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 3 рішення Національної 

ради від 10.12.2020 № 1530 було здійснено моніторинг телерадіопрограм 

29.01.2021 ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, відповідно до 

ліцензії на мовлення НР № 00657-м від 19.09.2018. 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці, за 29.01.2021 зафіксовано ознаки порушення 

ліцензіатом вимог частини п’ятої статті 6, абзацу четвертого частини шостої 

статті 10, пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

Таким чином, результати моніторингу мовлення за 29.01.2021 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень чинного законодавства та невиконання пункту 

3 рішення Національної ради від 10.12.2020 № 1530. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.02.2021 рішенням № 199 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 
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На виконання наказу голови Національної ради № 5а/90 від 26.02.2021 було 

здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», 

м. Чернівці, за результатами якої складено Акт № 96 від 26.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіату було 

надіслано рекомендований лист (вих. № 17/352 від 01.03.2021). 

Моніторингом телерадіопрограм ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, від 29.01.2021 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом 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) та пунктів а), б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; виконувати 

рішення Національної ради та судових органів), оскільки у передачах: 

«Карусель» (початок о 12.57), «Easy cooking show» (початок о 18.14) зафіксовано 

відсутність інформації про назву та адресу виробника; 

2) абзацу четвертого частини шостої статті 10 (Фільм вважається виконаним 

державною мовою, якщо звуковий ряд при його демонструванні 

(розповсюдженні) виконаний, дубльований, озвучений українською мовою. Для 

цілей реалізації художнього, творчого задуму допускається у фільмі (крім 

дитячих та анімаційних фільмів) використання інших мов в обсязі не більше 10 

відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, при цьому всі 

іншомовні репліки субтитруються українською мовою) та пунктів а), б) частини 

першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; виконувати рішення Національної ради 

та судових органів), оскільки під час демонстрування україномовних фільмів 

частина реплік була  виконана іншою мовою (російською) без субтитрування:  

- «У пазурах часу» (трансляція у проміжок часу: з 0.54 до 01.18), загальний 

хронометраж фільму – 23 хв. 56 с., загальна тривалість іншомовних реплік, 

виконаних російською мовою, без субтитрування – 01 хв. 32 с. (6,41% від 

загального хронометражу фільму);  

- «Час водолія» (трансляція у проміжок часу: з 01.19 до 01.47), загальний 

хронометраж фільму – 27 хв. 19 с., загальна тривалість іншомовних реплік, 

виконаних російською мовою, без субтитрування – 01 хв. 22 с. (5% від загального 

хронометражу фільму). 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 25.02.2021 № 199 було 

зобов’язано ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, у термін до 

17.03.2021 надати представнику Національної ради у Чернівецькій області 

шляхом надсилання на адресу: вул. Емінеску, 2, к. 7, м. Чернівці, 58000, 

документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки: фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 29.01.2021, завірену підписом керівника 

та печаткою телекомпанії; завірену керівником копію сітки мовлення за 

29.01.2021 із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

копію договорів (з додатками) на право використання передач/програм: 

«Карусель», «Easy cooking show»; копію державних посвідчень на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів: «У пазурах часу», «Час водолія». 
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Пунктом 4 зазначеного рішення Національної ради рекомендовано  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, також надати представнику 

Національної ради в Чернівецькій області письмові пояснення, а також 

документи та матеріали, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телекомпанії. 

На виконання пунктів 3, 4 рішення Національної ради від 25.02.2021 № 199 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, представнику Національної 

ради в Чернівецькій області було надано шляхом поштового відправлення такі 

документи: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 29.01.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії;  

- завірену керівником копію сітки мовлення за 29.01.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення;  

- копію державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів: «У пазурах часу», «Час водолія»; 

- пояснення директора ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, 

до матеріалів перевірки. 

Частину запитуваних документів ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, надіслало на адресу представника Національної ради в Чернівецькій 

області з дотриманням встановленого терміну, а саме 17.03.2021 (відповідно до 

рішення Національної ради від 25.02.2021 № 199 встановлено термін 17.03.2021). 

Станом на 26.03.2021 ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці,  

не надало копії договорів (з додатками) на право використання передач/програм: 

«Карусель», «Easy cooking show». 

У наданих документах, зокрема, в листі-поясненні, директор  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, Спрінчінат А.С., щодо 

порушення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», зазначає, що передача «Easy cooking show» взята телеканалом 

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, з бази обміну контентом серед 

телекомпаній України (примітка: мається на увазі проект «Media Change 

Ukraine»). Всі програми, які містяться в каталозі бази, є продуктом телекомпанії, 

яка його надала, і саме вони вказують ім’я автора, назву та адресу виробника. 

Стосовно відсутності інформації про назву та адресу виробника передачі 

«Карусель» в листі-поясненні Спрінчінат А.С. інформація відсутня.  

Щодо порушень частини шостої статті 10 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» ліцензіат зазначає, що вони виникли у зв’язку з тим, що фільми 

не є продуктом власного виробництва і відбулося упущення з боку прорахунків 

загальної тривалості іншомовних реплік в них без субтитрування. 

Згідно з поясненням директора Спрінчінат А.С. до матеріалів перевірки, 

копію договорів (з додатками) на право використання передачі/програми 

«Карусель» надіслати немає змоги, оскільки вони були складені між Ліцензіаром 

та попереднім керівником телекомпанії – пакету цих документів на даний час у 

телеканалу немає. Через відсутність інформації про Ліцензіара та неможливість 

продовжити договір, передача знята з ефіру.  
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Копію договорів (з додатками) на право використання передач/програм 

«Easy cooking show» ліцензіат надати не може, пояснивши, що вона взята з бази 

даних проекту «Media Change Ukraine». Аргументує свою позицію тим, що, 

згідно пункту 3.9 Правил користування «Media Change Ukraine», Користувачу, 

який отримав Матеріали, не потрібно укладати будь-які додаткові угоди, 

договори з іншими Користувачами та/або третіми особами, в тому числі 

Адміністратора БД для використання завантажених Матеріалів. Направлення 

одним Користувачем замовлення та, відповідно, направлення останнім 

інформації про порядок завантаження Матеріалів у відповідь, вважаються 

достатнім доказом наявності згоди між цими Користувачами щодо використання 

Матеріалів. 

Ліцензіат зауважує, що порушення, які були виявлені під час моніторингу 

29.01.2021, «жодним чином не були вчинені умисно, свідомо чи з метою 

недотримання законодавства України. На всі виявлені порушення була миттєва 

реакція з подальшим їх виправленням та недопущенням». 

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено порушення:  

частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Дані 

про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім’я автора чи 

авторів, назву і адресу виробника програми), абзацу четвертого частини шостої 

статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Фільм вважається 

виконаним державною мовою, якщо звуковий ряд при його демонструванні 

(розповсюдженні) виконаний, дубльований, озвучений українською мовою. Для 

цілей реалізації художнього, творчого задуму допускається у фільмі (крім 

дитячих та анімаційних фільмів) використання інших мов в обсязі не більше 10 

відсотків загальної тривалості всіх реплік учасників фільму, при цьому всі 

іншомовні репліки субтитруються українською мовою), пунктів а), б) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії; виконувати рішення Національної ради та судових органів) та 

невиконання пункту 3 рішення Національної ради від 10.12.2020 № 1530. 

Порушення абзацу четвертого частини шостої статті 10 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з абзацом третім частини одинадцятої статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (За невиконання вимог, 

встановлених статтею 10 цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює 

мовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору 

ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення). 

Розглянувши Акт № 96 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною п’ятою  

статті 6, абзацом четвертим частини шостої статті 10, пунктами а), б)  

частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою, шостою та одинадцятою статті 72, частинами першою та другою 

статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, другою, третьою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 
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частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, 

частини п’ятої статті 6, абзацу четвертого частини шостої статті 10, пунктів а), 

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

2. Визнати факт невиконання ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, пункту 3 рішення Національної ради від 10.12.2020 № 1530.  

3. ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, НР № 00657-м  

від 19.09.2018, оголосити попередження у зв’язку з порушенням частини п’ятої 

статті 6, пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення».  

4. Керуючись частиною одинадцятою статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому 

від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення 

(розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

5 % (5 902 грн (п’ять тисяч дев’ятсот дві гривні)) – за вчинення порушень, 

передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (під час демонстрування україномовних фільмів 

частина реплік була виконана іншою мовою (російською) без субтитрування). 

5. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці, 

у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте 

рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 5 % (5 902 грн (п’ять тисяч дев’ятсот дві гривні)). Реквізити до 

оплати: одержувач ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, 

рахунок UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у  

м. Києві, МФО 899998 Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ; 

Призначення платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 

10.06.2021 № 714, без ПДВ. 

6. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ»,  

м. Чернівці, з дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства.  

7. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 

ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

8. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної 

справи ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці. 

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 

 

 


