
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 747 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської обл.  

(НР № 01364-м від 15.09.2018, багатоканальне  ТБ,  логотип: «КТМ») 
 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл. 

(ліцензія на мовлення НР № 01364-м від 15.09.2018), за 30.04.2021 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), оскільки: 

- музична передача, яка транслювалась в ефірі ліцензіата (початок  

о 05.00) не містила ім’я автора чи авторів, назви і адреси виробника програми; 

- програма/передача телепродажу, що транслювалась/ретранслювалась не 

спеціалізованим з телепродажу каналом мовлення у проміжок часу:  

з 07.58 по 10.58, не містила ім’я автора чи авторів, назви і адреси виробника 

програми; 

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 (передач) власного виробництва (за ліцензією – не менше 7 

год 30 хв/добу, 31,3%, фактично – 5 год 31 хв 19 с/добу, 23%);  

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту (у тому числі 

власного виробництва (за ліцензією – не менше 21 год 30 хв/добу, 89,6%, 

фактично – 19 год 31 хв 58 с/добу, 81,4%); 

обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних (за ліцензією – не 

менше 2 год/добу, фактично – 01 год 53 хв 55 с/добу), культурно-мистецьких 

(за ліцензією – не менше 3 год 30 хв/добу, фактично – 2 год 59 хв 01 с/добу), 

науково-просвітницьких (за ліцензією – не менше 2 год 30 хв/добу, фактично – 

40 хв 20 с/добу), дитячих передач (за ліцензією – не менше – 1 год/добу, 

фактично – 36 хв 25 с/добу); 
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збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва (за ліцензією – не більше 2 год 30 хв/добу, 10,4%, фактично – 04 

год 28 хв 02 с/добу, 18,6%); 

змінено формат (за ліцензією – музично-культурологічний; фактично – 

музичний, фільмопоказ); 

розміщено в телеефірі програму ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ ДЖЕНЬЮІН 

ТВ», м. Київ (логотип: «GENUINETV»), у проміжок часу: з 07.58 по 10.58 

загальним обсягом 3 год 2 с/добу з ознаками ретрансляції, не передбаченої 

програмною концепцією мовлення;  

3) частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). 

Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки за ліцензією – логотип: «КТМ»,  фактично в ефірі у 

проміжок часу: з 07.58 по 10.58 було розміщено два логотипи: «КТМ» та 

«GENUINETV», що не передбачено ліцензією на мовлення НР № 01364-м від 

15.09.2018; 

4) пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки о 10.58, 12.58, 22.22 було розміщено інформацію 

(ідентифіковано на її початку як «оголошення») рекламного характеру: «Гаряча 

пропозиція від «КТМ». Підключення до Інтернету в приватному секторі лише 

750 грн. Тарифні плани без урахування об’єму трафіку, технологія GPON та 

ETHERNET TX/FX (приватний сектор):  

GPON  30   – 70 грн – до 30 Mbit/s 

GPON  50   – 80 грн – до 50 Mbit/s 

GPON  70   – 100 грн – до 70 Mbit/s 

GPON  100   – 130 грн – до 100 Mbit/s 

GPON  30   – 70 грн – до 30 Mbit/s 

GPON  200   – 180 грн – до 200 Mbit/s. 

Гаряча пропозиція від «КТМ» - поспішайте! Телефони для довідок:  

(095) 234-98-06, (068) 521-93-13», що є ознакою порушення вимог Закону 

України «Про рекламу»: 

- частин першої та другої статті 9 (Реклама має бути чітко відокремлена від 

іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким 

чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. Реклама у теле- і 

радіопередачах, програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, 

передач на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих 

засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням 

слова «реклама»); 

- частини п’ятої статті 9 (Прихована реклама забороняється). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія 

Кіровоградської обл., за 30.04.2021, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 
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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: 

1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл. (НР 

№ 01364-м від 15.09.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- 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); 

- частини сьомої статті 27 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної 

концепції мовлення); 

- частин першої, третьої статті 46 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані 

(найменування, позивні, логотип або емблему). Під час ефірного часу 

телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні дані); 

- пунктів а), е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; виконувати правила рекламної 

діяльності і спонсорства, встановлені законодавством); 

- частин першої та другої статті 9 Закону України «Про рекламу» (Реклама 

має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи 

способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як 

рекламу. Реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна бути чітко 

відокремлена від інших програм, передач на їх початку і наприкінці за 

допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного логотипу 

або коментарів ведучих з використанням слова «реклама»); 

- частини п’ятої статті 9 Закону України «Про рекламу» (Прихована 

реклама забороняється). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 06.07.2021 по 20.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЮ «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської обл., у термін до 08.07.2021 надати 

представнику Національної ради у Кіровоградській області Каракуліну С.В. 
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шляхом надсилання на адресу: вул. Дворцова, 64/53, м. Кропивницький, 25006, 

документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки:   

- завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 30.04.2021 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 телерадіокомпанії 30.04.2021; 

- завірену керівником копію договорів (з додатками) на право розміщення 

30.04.2021 в ефірі телерадіокомпанії програм/передач телепродажу, у яких 

передбачено час та обсяг трансляції/ретрансляції програм/передач телепродажу, 

а також актів виконаних робіт або іншої звітної документації про виконання 

умов договорів; 

- дозвіл на використання логотипу («GENUINETV»); 

- завірену керівником телерадіокомпанії копію документів на право 

розміщення рекламної інформації щодо підключення до інтернет-мережі 

«КТМ», поширеної в ефірі 30.04.2021 о 10.58, 12.58, 22.22. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл., у термін до 08.07.2021 надати 

представнику Національної ради у Кіровоградській області Каракуліну С.В. 

шляхом надсилання на адресу: вул. Дворцова, 64/53, м. Кропивницький, 25006, 

письмові пояснення, а також матеріали та документи, які сприятимуть 

об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 

 


