
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 753 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ»,  

м. Енергодар Запорізької обл.  

(НР № 00175-м від 17.10.2012,  

кабельне мовлення, логотип: «EнTС») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., 

за 20.01.2021 зафіксовано ознаки порушення вимог частини п’ятої статті 6, 

частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частини четвертої  

статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 11.03.2021 рішенням  

№ 260 було призначено позапланову безвиїзну перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл.  

На виконання наказу голови Національної ради від 12.03.2021 № 5а/107 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. 

Енергодар Запорізької обл. (місцеве кабельне мовлення, логотип «ЕнТС»), за 

результатами якої складено Акт № 111 від 09.04.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. 

Енергодар Запорізької обл., було повідомлено рекомендованим листом (вих. № 

17/472 від 16.03.2021). 

Під час перевірки звірено, отримані від ліцензіата 31.03.2021, документи і 

матеріали щодо організації ним ефірного телевізійного мовлення протягом 

20.01.2021 з актом моніторингу за цей день та проаналізовано запис ефіру ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. 

Енергодар Запорізької обл.  

Відповідно до ліцензії НР № 00175-м від 17.10.2012 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ» має 

здійснювати телевізійне мовлення в обсязі 24 годин на добу. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 20.01.2021 зафіксовано 

недотримання ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., умов ліцензії в 

частині програмної концепції мовлення та формату мовлення, оскільки  
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зафіксовано розміщення програм та передач ТОВ «ГОЛДБЕРРІ» (логотип: 

«ЕСПРЕСО») загальним обсягом 21 год 42 хв 51 сек./добу (90,5 %) у проміжки 

часу: з 00.00 по 05.28, з 05.42 по 06.58, з 07.12 по 08.58, з 09.12 по 10.58, з 11.12 

по 12.58, з 12.59 по 14.58, з 14.59 по 16.58, з 16.59 по 18.58, з 19.24 по 20.58, з 

21.24 по 22.58, з 23.24 по 24.00, що є ознакою ретрансляції, не передбаченою 

програмною концепцією на мовлення.  

За ліцензією обсяг передач власного виробництва ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ» має 

становити 24 год/добу (100%), однак 20.01.2021 зафіксовано передачі з 

копірайтом  © ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», а саме: «Події» (0:48:50, 6:56:05, 21:56:10), 

«Великий ефір Василя Зими» (2:46:30), «Головне» (3:34:50, 11:12:30, 21:24:25), 

«Вердикт з Сергієм Руденком» (4:13:10, 10:00:20), «Історична правда з 

ЕСПРЕСО» (5:08:50), «Футбольний формат» (9:12:30), «Новини» (9:54:30, 

12:00:00, 13:00:35, 14:00:35, 15:00:25, 16:00:05, 17:00:30, 18:00:05), «Погода» 

(12:15:20), «Студія захід з А. Борковським» (22:00:35, 22:19:27, 22:35:17).  

Крім того, моніторингом від 20.01.2021 в ефірі  ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ» було 

зафіксовано відбивки: «Еспресо. Реклама. ESPRESO.TV» (7:23:15, 7:24:50, 

8:13:05, 8:15:40, 9:49:05, 9:49:40, 11:49:25, 11:51:00, 13:28:57, 13:30:32, 14:28:05, 

14:29:40, 16:40:45, 16:42:18, 17:40:20, 17:41:55, 22:17:45, 22:19:23, 22:33:37, 

22:35:12).  

Під час трансляції програм ТОВ «ГОЛДБЕРРІ» у проміжки часу: з 00.00 по 

05.28, з 05.42 по 06.58, з 07.12 по 08.58, з 09.12 по 10.58, з 11.12 по 12.58, з 12.59 

по 14.58, з 14.59 по 16.58, з 16.59 по 18.58, з 19.24 по 20.58, з 21.24 по 22.58, з 

23.24 по 24.00,  в лівому нижньому куті екрану зафіксовано титри, які циклічно 

змінюють один одного: дата ефіру (20.01.2021), час, ESPRESO.TV.  

Також зафіксовано стилізоване зображення логотипу «ЕнТС» на білому 

фоні у правому верхньому куті екрану, який під час ретрансляції програм  

ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, частково перекриває логотип «ЕСПРЕСО». 

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, договору із додатками про спільне виробництво з  

ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, а також підписані сторонами такого договору 

заявки на виробництво, заявки на надання технічної та матеріальної підтримки 

виробництва продукту, акти виконаних робіт (у вигляді завірених копій), 

сценарії або сценарні й режисерські розробки передач або їх частин, створених і 

продемонстрованих 20.01.2021 в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., 

станом на 09.04.2021 надано не було.  

Договору на право використання (трансляція/ретрансляція) 

програм/передач ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ,  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., 

станом на 09.04.2021 не надано. 
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Крім того, 20.01.2021 в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., 

транслювались передачі, які не містили ім'я автора чи авторів, назву, адресу 

виробника передач: «Змістовно з Христиною Яцків» (0:00:00, 0:32:30, 0:52:45, 

5:24:50, 5:42:10, 5:55:20, 6:12:30, 16:11:25, 16:44:40, 16:59:58, 17:11:00, 17:42:30, 

18:10:00, 23:24:25, 23:29:50, 23:50:00), «Еспресо гаманець з О. Морщавкою» 

(9:49:45, 10:55:45, 11:53:40).  

У наданій до перевірки сітці мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ» за 20.01.2021 зазначено лише 

програми власного виробництва обсягом 02 год. 17 хв. 09 сек./добу (9,5 %).  

Передачі ТОВ «ГОЛДБЕРРІ» (логотип: «ЕСПРЕСО») загальним обсягом  

21 год. 42 хв. 51 сек./добу (90,5%) у проміжки часу: з 00.00 по 05.28, з 05.42 по 

06.58, з 07.12 по 08.58, з 09.12 по 10.58, з 11.12 по 12.58, з 12.59 по 14.58, з 14.59 

по 16.58, з 16.59 по 18.58, з 19.24 по 20.58, з 21.24 по 22.58, з 23.24 по 24.00 

 в сітці мовлення не зазначено.  

У ході перевірки зафіксовано, що відбулися зміни відомостей про органи 

управління (директор: за ліцензією - Жук Сергій Павлович, фактично - Стаценко 

Катерина Сергіївна, з 28.05.2020 згідно з  інформацією, вказаною на сайті 

Міністерства юстиції України у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Реєстр)) та у 

зв’язку зі зміною місцезнаходження ліцензіата (за ліцензією - Запорізька область, 

м. Енергодар, вул. Лісова, буд. 13, кв. 56; фактично - 71502, Запорізька обл., місто 

Енергодар, проспект Будівельників, будинок 46, офіс 73 згідно з відомостями, 

які містяться в Реєстрі та значаться, як місцезнаходження юридичної особи). 

Крім того, перевіркою зафіксовано невідповідність інформації про 

засновників (учасників) юридичної особи (за ліцензією - Жук Сергій Павлович 

та Лебедєв Сергій Петрович, фактично - Лебедєв Сергій Петрович та Грудненко 

Ірина Віталіївна). 

Станом на 09.04.2021, на день проведення перевірки, ліцензіатом не подано 

до Національної ради документи на переоформлення ліцензії на мовлення  

НР № 00175-м від 17.10.2012 у зв’язку зі зміною відомостей про органи 

управління, місцезнаходження ліцензіата. 

Пояснень керівництва ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Київ, щодо причин виникнення вищезазначених 

порушень надано не було. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., за 20.01.2021 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 ліцензій), оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення та формату мовлення, зокрема: 
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 зменшено:  

частку програм власного виробництва: за ліц. – 24 год./добу (100%),  

факт. – 02 год. 17 хв./добу (9,5%); 

обсяг розважальних і музичних передач: за ліц. – 07 год. 12 хв./добу,  

факт. – 04 хв./добу;  

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

інформаційний; 

- ретрансляція  не передбачена умовами ліцензії, фактично - зафіксовано 

передачі з копірайтом  © ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», які становлять 21 год. 42 хв. 51 

с./добу (90,5%), а саме: «Події», «Великий ефір Василя Зими», «Головне», 

«Вердикт з Сергієм Руденком», «Історична правда з ЕСПРЕСО», «Футбольний 

формат», «Новини», «Погода», «Студія захід з А. Борковським»;  

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 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., транслювались 

передачі, які не містили ім'я автора чи авторів, назву, адресу виробника передач: 

«Змістовно з Христиною Яцків», «Еспресо гаманець з О. Морщавкою»; 

частини четвертої статті 35 (У разі виникнення підстави для 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової 

форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника 

(співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат 

зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про 

переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими 

заявником копіями, що підтверджують зміну), оскільки ліцензіат не подав до 

Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку зі 

зміною: 

- відомостей про органи управління – директор: за ліц. – Жук С.П., факт. – 

Стаценко К.С., згідно з інформацією, вказаною на сайті Міністерства юстиції 

України у Реєстрі, зміни відбулись 28.05.2020; 

- відомостей про засновника: за ліц. – Жук С.П. та Лебедєв С.П., фактично – 

Лебедєв С.П. та Грудненко І.В., згідно з відомостями, які містяться в Реєстрі та 

значаться, як перелік засновників (учасників) юридичної особи, зміни відбулись 

28.05.2020; 

- місцезнаходження ліцензіата: за ліц. – вул. Лісова, буд. 13, кв. 56,  

м. Енергодар, Запорізька область; факт. – проспект Будівельників, буд. 46,  

оф. 73, м. Енергодар, Запорізька обл., згідно з відомостями, які містяться в 

Реєстрі та значаться, як місцезнаходження юридичної особи, зміни відбулись 

28.05.2020. 

Розглянувши Акт № 111 від 09.04.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., керуючись частиною п’ятою  

статті 6, частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28,  

частиною четвертою статті 35, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 
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частиною першою статті 74, частинами першою та другою статті 75 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., 

частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

частини четвертої статті 35, пункту а) частини першої статті 59  Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл., НР № 00175-м від 17.10.2012, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар 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 

перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ СИСТЕМИ», м. Енергодар Запорізької обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕНЕРГОДАРСЬКІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

СИСТЕМИ», м. Енергодар 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 
 

 


