
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1262 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської обл. 

(НР № 01364-м від 15.09.2018, 

багатоканальне мовлення (MX-5), логотип: «КТМ») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограми ТОВ ТРК «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 частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 27, 

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

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

частин першої, другої, п’ятої статті 9 Закону України «Про рекламу». 

У зв’язку з цим на засіданні рішенням Національної ради від 10.06.2021  

№ 747 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради від 11.06.2021 № 5а/153 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл. (місцеве 

багатоканальне мовлення (MX-5), логотип: «КТМ»), за результатами якої 

складено Акт № 148 від 20.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл., було 

повідомлено рекомендованим листом вих. № 17/1050 від 15.06.2021. 

ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія 

Кіровоградської обл., на виконання пункту 3 рішення Національної ради від 

10.06.2021 № 747  вчасно надіслано до представництва Національної ради у 

Кіровоградській області копії визначених документів та матеріалів.  

Ліцензіатом надано завірені керівником копії документів на право 

використання аудіовізуальних творів та копію державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів, за винятком документів на право 

використання аудіовізуальних творів: програми «Територія Безпеки 101» 

(вихідні дані «ДСНС України у Кіровоградській області 2021») та програми 

«Спогади» (вихідні дані «Дніпропетровськ © ФОП Громов 2015»). 

Надана ліцензіатом копія ефірної сітки мовлення за 30.04.2021 в цілому 

відповідає запису ефіру ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  
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м. Олександрія Кіровоградської обл., за 30.04.2021 за винятком однієї 

розбіжності: моніторингом ефіру о 22:22:17 зафіксовано ролик рекламного 

характеру про підключення до інтернет-мережі «КТМ», натомість у сітці 

мовлення, наданій ліцензіатом, у цей час розміщено (зазначено) програму 

«Поради».  

Недотримання частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», а саме відсутність вихідних даних під час трансляції концерту 

Антитіла «Сонце» (о 05:00) ліцензіатом пояснюється технічними причинами.  

Відсутність вихідних даних під час ретрансляції програм ТОВ «ТК 

«ДЖЕНЬЮІН ТВ» з телепродажу в ефірі ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

МЕРЕЖІ» 30.04.2021 з 07:58 по 10:58 ліцензіат пояснює відсутністю вихідних 

даних у виробника аудіовізуального продукту. 

Недотримання умов ліцензії та програмної концепції мовлення в частині 

зменшення частки програм власного виробництва, мінімальної частки 

національного аудіовізуального продукту ліцензіат пояснює різною тривалістю 

в часі вітчизняного продукту, що використовується відповідно до договорів з 

виробниками/дистриб’юторами, що  впливає на відхилення по хронометражу у 

різні дні. Обсяг культурно-мистецьких, науково-просвітницьких передач було 

змінено за рахунок збільшення фільмопоказу. Зменшення обсягу інформаційно-

аналітичних, публіцистичних та дитячих передач ліцензіат пояснює 

інформаційною картиною дня та нестандартною за хронометражем дитячою 

передачею. 

Ліцензіатом збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції 

іноземного виробництва та змінено формат з музично-культурологічного на 

музичний, фільмопоказ.  

Розміщення в телеефірі ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ» 

програми ТОВ «ТК ДЖЕНЬЮІН ТВ», м. Київ (логотип: «GENUINETV»), з 07:58 

по 10:58 з ознаками ретрансляції, не передбаченої ліцензією, ліцензіат пояснює 

карантинними обмеженнями у зв’язку з поширенням короновірусної інфекції 

COVID-19, що змусила ліцензіата укласти угоду з ТОВ «ТК ДЖЕНЬЮІН ТВ», 

м. Київ (логотип: «GENUINETV»), на розміщення у власному ефірі програм 

телеканалу «GENUINE TV» шляхом ретрансляції у власній мережі сигналу 

телеканалу «GENUINE TV», отриманого зі супутника Amos 7, орбітальна 

позиція 4W, частота прийому 12410,5 МГц, поляризація – горизонтальна, 

швидкість цифрового потоку – 20.833 Мсим/с. 

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. 
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Недотримання вимог частин першої та третьої статті 46 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (розміщення в ефірі 30.04.2021 ТОВ ТРК 

«КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ» в проміжок часу з 07:58 по 10:58 двох 

логотипів: «КТМ» та «GENUINETV») ліцензіат пояснює відсутністю технічної 

можливості отримувати згідно з угодою програми ТОВ «ТК ДЖЕНЬЮІН ТВ», 

м. Київ, без логотипу «GENUINE TV». При цьому ліцензіат посилається на лист 

від ТОВ «ТК ДЖЕНЬЮІН ТВ» за № 01 від 01.04.2021, який надає йому дозвіл 

на використання програм з логотипом «GENUINE TV», що є порушенням вимог 

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

радіомовлення», якими передбачено, що телерадіоорганізація зобов’язана 

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

зазначені у ліцензії на мовлення. 

Недотримання вимог пункту е) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», частин першої, другої та п’ятої статті 9 

Закону України «Про рекламу», а саме ідентифікацію інформації рекламного 

характеру, що розміщувалась у ефірі ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ 

МЕРЕЖІ» 30.04.2021 у проміжки часу о 10.58, 12.58 та 22.22 як оголошення, 

ліцензіат пояснює помилкою. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

30.04.2021 та за результатами аналізу наданих документів і матеріалів ТОВ ТРК 

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

зафіксовано порушення: 

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), оскільки: 

  музична передача, яка транслювалась в ефірі ліцензіата (о 05.00), не 

містила ім’я автора чи авторів, назви і адреси виробника програми; 

  передача телепродажу, що ретранслювалась з 07.58 по 10.58, не містила 

ім’я автора чи авторів, назви і адреси виробника передачі; 

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) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення, а саме:  

зменшено:  

частку програм власного виробництва: за ліц. – 7 год. 30 хв./добу, факт. –  

5 год. 31 хв./добу;  

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: за ліц. –21 год. 

30 хв./добу, факт. – 19 год. 32./добу; 

мінімальний обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач:  

за ліц. – 2 год./добу, факт. – 1 год. 54 хв./добу; 

мінімальний обсяг культурно-мистецьких передач: за ліц. – 3 год.  

30 хв./добу, факт. – 2 год. 59 хв./добу;  
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мінімальний обсяг науково-просвітницьких передач: за ліц. – 2 год.  

30 хв./добу, факт. – 40 хв./добу;  

мінімальний обсяг дитячих передач: за ліц. – 1 год./добу, факт. – 36 хв./добу; 

збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництв: за ліц. – 2 год. 30 хв./добу, факт. – 4 год. 28 хв./добу; 

змінено формат: за ліц. – музично-культурологічний; факт. – музичний, 

фільмопоказ. 

Крім того, в телеефірі «КМТ» розміщено програму ТОВ «ТК ДЖЕНЬЮІН 

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

загальним обсягом 3 год./добу з ретрансляцією, не передбаченою програмною 

концепцією 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), оскільки 

вихідні дані не відповідають умовам ліцензії, а саме: 

за ліц. – логотип: «КТМ»,  

факт. – у проміжок часу з 07.58 по 10.58 було розміщено два логотипи: 

«КТМ» та «GENUINETV»; 

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

радіомовлення» (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 порушенням вимог 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) Закону України «Про 

рекламу». 
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Розглянувши Акт № 148 від 20.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія 

Кіровоградської обл., заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частинами першою, другою, п’ятою статті 9 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, 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 ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської 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», 

частин першої, другої, п’ятої статті 9 Закону України «Про рекламу».  

2. ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія 

Кіровоградської обл., НР № 01364-м від 15.09.2018, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської 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 ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ»,  

м. Олександрія Кіровоградської обл., з дня набрання чинності цим рішенням 

привести свою діяльність у відповідність до вимог пункту е) частини першої 

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

другої, п’ятої статті 9 Закону України «Про рекламу».  

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ ТРК «КАБЕЛЬНІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНІ МЕРЕЖІ», м. Олександрія Кіровоградської обл. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК 

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

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


