
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1198 

 

02.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 25 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»,  

м. Краматорськ Донецької обл.  

(НР № 01217-м від 02.01.2018, 

супутникове мовлення, логотип: «ДОНЕЧЧИНА·TV», «ДТV») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК 

«РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 01217-м від 02.01.2018), за 30.04.2021 зафіксовано ознаки порушення 

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

статті 28, частин першої, третьої статті 46, пунктів а), е) частини першої  

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 20.05.2021  

№ 624 (із змінами, прийнятими рішенням від 27.05.2021 № 660) було призначено 

позапланову безвиїзну перевірку КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-

ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради від 24.05.2021 № 5а/144  

(із змінами відповідно до наказу від 28.05.2021 № 5а/148) було здійснено 

позапланову безвиїзну перевірку КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-

ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл. (супутникове мовлення, логотип: 

«ДОНЕЧЧИНА·TV», «ДТV»), за результатами якої складено  

Акт № 136 від 02.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки КП «РЕГІОНАЛЬНА 

ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., було повідомлено 

рекомендованим листом вих. № 17/967 від 02.06.2021. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення Національної ради 

від 20.05.2021 № 624 (із змінами, прийнятими рішенням від 27.05.2021 № 660)  

Національна рада зобов’язала КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»,  

м. Краматорськ Донецької обл., у термін до 23.06.2021 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: м. Краматорськ Донецької області, 84301, до 

запитання, (066)539-01-62, 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; 
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- 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), які транслювались 

в ефірі телерадіокомпанії 30.04.2021; 

- копії актів виконаних робіт, актів введення в експлуатацію об’єктів 

авторських і суміжних прав, накази по підприємству про постановку в ефір 

вищезазначеного продукту; 

- завірену копію угод (з додатками) керівником телерадіокомпанії на 

розміщення спонсорської інформації; 

- дозволи на використання логотипів інших телерадіоорганізацій («Радіо 

Свобода», «Голос Америки», «Deutsche Welle», «Апостроф tv», «UKRLIFE TV»). 

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ  

Донецької обл., дотрималося встановленого Національною радою терміну, 

надавши документи 23.06.2021.  

Проте документи було надіслано не у повному обсязі: відсутні  завірені 

керівником копії документів на право використання передач власного 

виробництва; копії актів виконаних робіт, актів введення в експлуатацію об’єктів 

авторських і суміжних прав, накази по підприємству про постановку в ефір 

вищезазначеного продукту; завірені керівником телерадіокомпанії копії угод (з 

додатками) на розміщення спонсорської інформації. 

Наданий ліцензіатом витяг з сітки мовлення КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК 

«РЕГІОН-ДОНБАС» за 30.04.2021 значною мірою не відповідає акту 

моніторингу та запису ефіру, здійсненому 30.04.2021. 

Ліцензіат не надав завірені керівником копії документів на право 

використання аудіовізуальної продукції «Чи можна отримати повноцінну освіту 

дистанційно?», «Сraft magazine» та копії державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільму «Чи були ви там?». 

Під час опрацювання ліцензійної (партнерської) угоди між  

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., 

та Радою Директорів Мовлення на право прийому та розповсюдження на 

передавальних пристроях програм було зафіксовано, що угоду підписано 

директором І. Зоцем (який наразі не виконує цих функцій) без дати (у тому числі 

- набуття чинності), а додаток-зміни до угоди підписано чинним в.о. директора 

О. Якименком. Станом на сьогодні права на аудіовізуальний продукт делеговані 

Американському Агентству Глобальних Медіа (колишня Рада Директорів 

Мовлення). Проте ліцензіат не надав документів, які підтверджують ребрендінг 

організації-партнера, та наказу на призначення нового керівництва. 

Щодо використання логотипів інших мовників під час трансляції програми  

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., 

у листі-поясненні зазначено, що партнери («Радіо Свобода», «Deutcshe Welle» та 

інші) надають телерадіоорганізації безкоштовний контент тільки за умови 

використання їх логотипів під час трансляції. Окремих дозволів (як було вказано 

вище) на використання логотипів телерадіоорганізацією надано не було. Крім 

того, під час аналізу угод та договорів було встановлено, що умову обов’язкового 

використання вихідних даних висунуто лише ТОВ «Українське Інтернет 
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телебачення» (логотип «UKRLIFE TV», п. 2.2.2. ліцензійного договору № 20/02). 

У ліцензії КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ 

Донецької обл.,  зазначено, що вихідними даними ліцензіата є виключно 

логотипи «ДОНЕЧЧИНА·TV» та «ДТV», тобто ліцензіат не має права на 

використання будь-яких інших вихідних даних. 

Недотримання програмної концепції мовлення в частині зменшення частки 

програм власного виробництва, мінімальної частки національного 

аудіовізуального продукту, збільшення максимальної частки аудіовізуальної 

продукції іноземного виробництва КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-

ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., пояснює карантинними 

обмеженнями у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. Однак 

ліцензіат не скористався можливістю звернутися до Національної ради з листом 

про тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших умов ліцензії, 

хоча регулятор передбачив відповідну процедуру, розробив відповідну форму 

листа-звернення і розмістив його на своєму офіційному сайті в рамках виконання 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», який набрав чинності 

16.07.2020. 

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ  

Донецької обл., повідомило в листі-поясненні про ретельне вивчення зауважень 

та роботу щодо їх усунення та недопущення порушень вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» у подальшому. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

30.04.2021 та за результатами аналізу наданих документів КП «РЕГІОНАЛЬНА 

ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., зафіксовано 

порушення 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 в ефірі ліцензіата: 

− передачі без назви (початок о 01.31; о 10.52) не містили ім’я автора чи 

авторів, назву і адресу виробника програми;  

− передача «UKRLIFE TV ІНТЕРВ’Ю» (початок о 00.08; о 04.22) не 

містила ім’я автора чи авторів;  

− передачі «За лаштунками з Марією Дерев’ягіною» (початок о 05.08;  

о 20.24), «Відкривай Німеччину» (о 08.30) та «Армія сьогодні» (о 17.12)  

не містили адресу виробника; 

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:  
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− зменшено мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: 

за ліцензією – 21 год./добу, фактично – 17 год. 59 хв./добу; 

− збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва: за ліцензією – 3 год./добу, фактично – 6 год./добу; 

− відсутні культурно-мистецькі (за ліцензією – 25 хв./добу), науково-

просвітницькі (за ліцензією – 20 хв./добу), розважальні (за ліцензією –  

5 год./добу), дитячі передачі (за ліцензією – 16 хв./добу), підбірка музичних 

творів (за ліцензією – 1 год./добу); 

− змінено формат: за ліцензією – інформаційно - розважальний,  

фактично – інформаційний. Фільмопоказ; 

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 в ефірі змінено вихідні дані телерадіокомпанії (логотип):  

за ліцензією – «ДОНЕЧЧИНА·TV», «ДTV», фактично – на екрані, крім 

передбачених ліцензією логотипів, «ДОНЕЧЧИНА·TV», «ДTV», також 

зафіксовано розміщення логотипів, не передбачених ліцензією: 

− «Радіо Свобода» (у проміжки часу: з 09.01 по 09.27, з 14.21 по 14.47,  

з 17.44 по 18.08, з 20.54 по  21.21, з 22.22 по 23.00); 

− «Голос Америки» (у проміжки часу: з 02.09 по 02.14, з 03.39 по 03.53,  

з 08.54 по 08.59, з 15.42 по 15.57, з  21.44 по 21.59); 

− «Deutsche Welle» (у проміжки часу: з 08.30 по 08.35, з 09.30 по 09.42,  

з 13.45 по 14.21, з 16.33 по 16.58, з 18.17 по 18.43); 

− «Апостроф tv» (у проміжки часу: з 00.00 по 00.05, з 02.49 по 03.39,  

з 09.42 по 10.32); 

− «UKRLIFE TV» (у проміжки часу: з 00.08 по 01.01, з 04.22 по 05.08); 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки протягом усієї трансляції передачі «UKRLIFE TV 

ІНТЕРВ’Ю» (початок о 00.08, о 04.22) в лівому верхньому кутку було розміщено 

тільки найменування/знак клініки «Призма». Передача, підготовлена за 

підтримки спонсора клініки «Призма», не була означена за допомогою титрів чи 

дикторського тексту про спонсорську участь на початку та/або наприкінці 

передачі, що є порушенням частини четвертої статті 5 Закону України «Про 

рекламу» (Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, повинна 

бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або 

наприкінці програми, передачі). 

Розглянувши Акт № 136 від 02.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною четвертою статті 5 Закону України «Про рекламу», частиною п’ятою 

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

першою, третьою статті 46, пунктами а), е) частини першої статті 59, частиною 

першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, 
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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: 

1. Визнати порушення КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»,  

м. Краматорськ Донецької обл., частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 27, 

частини восьмої статті 28, частин першої, третьої статті 46, пунктів а), е)  

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

частини четвертої статті 5 Закону України «Про рекламу».  

2. КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ 

Донецької обл., НР № 01217-м від 02.01.2018, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»,  

м. Краматорськ Донецької обл., шляхом видачі розпорядження про усунення 

порушень частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої, 

третьої статті 46, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», протягом 14 днів з дня набрання чинності цим 

рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, частин першої, третьої статті 46,  

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

радіомовлення». 

4. Зобов’язати КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС»,  

м. Краматорськ Донецької обл., з дня набрання чинності цим рішенням привести 

свою діяльність у відповідність до вимог частини п’ятої статті 6, пункту е) 

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

частини четвертої статті 5 Закону України «Про рекламу».  

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

КП «РЕГІОНАЛЬНА ТРК «РЕГІОН-ДОНБАС», м. Краматорськ Донецької 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 

 


