
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1124 

 

12.08.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

(НР № 00219-м від 25.08.2018, 

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «НЛО TV») 

 

За результатами тижневого моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл.  

(НР № 00219-м від 25.08.2018, логотип: «НЛО.TV»), за 11.05.2020 - 17.05.2020 

зафіксовано ознаку порушення вимог абзацу другого частини четвертої статті 28 

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

радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 01.10.2020 рішенням № 1142 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 26.11.2020 № 1449) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/215 від 27.11.2020 (із 

змінами, внесеними наказом голови № 5а/278 від 28.12.2020)  було здійснено 

позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 

м. Маріуполь Донецької обл. (загальнонаціональне багатоканальне мовлення 

(МХ-3), логотип: «НЛО TV»), за результатами якої складено Акт № 201 від 

29.12.2020. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., було 

направлено лист рекомендованою поштою (вих. № 17/1609 від 30.11.2020). 

Окрім того, пунктом 4 рішення Національної ради від 26.11.2020 № 1449 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь, рекомендовано у термін до 17.12.2020 

надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, 

які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. В 

супровідному листі до документів, що відносяться до предмету перевірки, 

телерадіокомпанія повідомила (вх. № 16/4579 від 18.12.2020), що пояснення 

будуть надані додатково в межах періоду проведення позапланової безвиїзної 

перевірки. Станом на день підписання акта перевірки 29.12.2020 таких 

письмових пояснень ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь, не надано. 

У ході перевірки на підставі моніторингу в період з 11.05.2020 по 17.05.2020 

та за результатами аналізу наданих ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., документів зафіксовано, що у 
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проміжках часу між 07.00 та 23.00 частка передач українського виробництва 

становила 44 % від загального тижневого обсягу мовлення (відповідно до вимог 

чинного законодавства має становити не менше 50 %), що є порушенням Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу другого частини четвертої статті 28 (Телерадіоорганізації, які 

відповідно до ліцензій здійснюють ефірне, супутникове та/або багатоканальне (в 

тому числі цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу у 

проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між 

українськими та іноземними передачами: передачі європейського виробництва, 

а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального 

тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального 

тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва);  

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).  

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги пояснення ТОВ 

«ТРК «УКРАЇНА», м. Маріуполь, надані після здійснення перевірки  

(вх. № 16/185 від 26.01.2021), згідно з якими, на думку ліцензіата, при розрахунку 

частки українських передач в проміжках часу з 7:00 до 23:00 не було враховано 

елементи оформлення ефіру у вигляді динамічної графіки телеканалу з анонсами 

та спонсорською інформацією. 

Разом з тим елементи оформлення ефіру у вигляді динамічної графіки 

телеканалу з анонсами та спонсорською інформацією при розрахунку частки 

українських передач не було враховано, оскільки їх трансляція відбувалася 

одночасно з трансляцією програм та передач, зазначених у сітці мовлення, 

наданій ліцензіатом.  

Розглянувши Акт № 201 від 29.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., 

керуючись абзацом другим частини четвертої статті 28, пунктом а) частини 

першої статті 59, частиною першою статті 70 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. Взяти до відома наявність  порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл., абзацу другого частини четвертої 

статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення».  

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Маріуполь Донецької 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. 
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3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Маріуполь Донецької обл. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


