
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 926 

 

15.07.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 19 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «СІМОН.», м. Харків  

(НР № 00849-м від 18.04.2016, 

ефірне мовлення, позивні: «Радио сто шесть и шесть») 

 

Моніторингом телерадіопрограм ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СІМОН.», м. Харків (ліцензія на мовлення НР № 00849-м від 18.04.2016, 

місцеве ефірне мовлення, позивні: «Радио сто шесть и шесть»), за 18.03.2021 

зафіксовано порушення ліцензіатом вимог частини третьої статті 9, пункту а) 

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

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.04.2021 рішенням № 443 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/123 від 16.04.2021 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СІМОН.», м. Харків, за результатами якої складено Акт № 119 від 21.05.2021. 

Моніторингом телерадіопрограм ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СІМОН.», м. Харків (ліцензія на мовлення НР № 00849-м від 18.04.2016, 

місцеве ефірне мовлення, позивні: «Радио сто шесть и шесть»), за 18.03.2021 

зафіксовано, що частка пісень державною мовою у проміжку часу між 15.00 та 

22.00 склала 23,6%, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог частини третьої 

статті 9, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

На виконання пункту 3 рішення Національної ради від 14.04.2021 № 443 

ліцензіатом було вчасно надіслано (до 14.05.2021) документи та матеріали, 

необхідні для проведення перевірки, на адресу: м. Харків, майдан Свободи, 5,  

6-ий під’їзд, 6 поверх, к.122, та у повному обсязі, а саме:  

 завірений підписом директора та печаткою телерадіокомпанії витяг з 

журналу обліку передач за 18.03.2021; 

  копію ефірного плей-листа за 18.03.2021.  

Крім того, ліцензіат надав додаткові матеріали:  

 лист-пояснення директора ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.» 

Аннопольської В.В. щодо зафіксованих ознак порушень за результатами 

моніторингу НР від 18.03.2021; 

 копію докладної записки головного інженера щодо технічного збою 

програмного обладнання, викликаного перепадами напруги 18.03.2021. 
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У своєму поясненні керівництво ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.» 

не заперечує наявність порушення чинного законодавства у допущенні 

незначного, на його думку, відхилення від встановлених законодавством квот 

україномовних пісень і пояснює, що стався неконтрольований технічний збій 

програмного обладнання, викликаний перепадами напруги. У зв’язку з тим, що 

технічно стало неможливо відновити оновлений плей-лист з необхідною 

кількістю україномовних пісень, компанія вимушена була скористатись тим, що 

був наявний в архіві. Ліцензіат зобов’язується звернутись до відповідних 

спеціалістів за перевіркою обладнання з метою уникнення подібних 

невідповідностей у майбутньому. Крім того, він зазначає, що завжди намагається 

дотримуватись вимог чинного законодавства і підтримує прагнення держави  

підтримувати національний контент у теле- та радіоефірі. 

Враховуючи вищезазначене, у ході перевірки  зафіксовано, що частка пісень 

державною мовою у проміжку часу між 15.00 та 22.00 склала 23,6 %, що є 

порушенням вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини третьої статті 9 (При здійсненні радіомовлення 

телерадіоорганізації, які поширюють музичні твори, серед яких частка пісень 

офіційними мовами Європейського Союзу відповідно до умов ліцензії становить 

не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом доби, а 

також не менше 60 відсотків загального обсягу пісень, поширених у кожному 

проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00, повинні забезпечувати 

частку пісень державною мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, 

поширених протягом доби, а також не менше 25 відсотків загального обсягу 

пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 

22.00); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Порушення частини третьої статті 9 є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною одинадцятою статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (За невиконання вимог, передбачених 

частинами першою-третьою та п’ятою статті 9 цього Закону, 

телерадіоорганізація, що здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 

відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до 

ліцензії на мовлення). 

Розглянувши Акт № 119 від 21.05.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків, керуючись частиною 

третьою статті 9, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 

70, частинами першою, 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: 
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1. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.»,  

м. Харків, частини третьої статті 9, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Керуючись частиною одинадцятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«СІМОН.», м. Харків, 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 % (28 101,94 грн (двадцять вісім тисяч сто одна гривня 94 копійки)) - за 

вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки частка пісень українською 

мовою протягом доби склала менше 25%. 

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

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.»,  

м. Харків, у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою 

про прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного 

бюджету України штраф у розмірі 5 % (28 101,94 грн (двадцять вісім тисяч сто 

одна гривня 94 копійки)). 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 15.07.2021  

№ 926, без ПДВ. 

4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.»,  

м. Харків, протягом місяця з дня набрання чинності цим рішенням привести 

свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «СІМОН.», м. Харків. 

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 

 


