
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2062 

 

22.12.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 35 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ 

(НР № 00482-м від 14.05.2015,  

ефірне мовлення, позивні: «Русское радио») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/233 від 06.10.2021  

було проведено планову виїзну перевірку ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - 

УКРАЇНА», м. Київ (загальнонаціональне ефірне мовлення, позивні: «Русское 

радио»), за результатами якої складено Акт № 208 від 12.11.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 28.10.2021 

ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ, зафіксовано порушення 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії), оскільки з 15:51:36 до 15:52:16 в ефірі транслювався 

рекламний блок, який на початку не був відокремлений від інших програм, 

передач за допомогою аудіозасобів або коментарів ведучих з використанням 

слова «реклама», що є порушенням частини другої статті 9 Закону України «Про 

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»).  

Під час розгляду результатів перевірки було взято до уваги інформацію 

ліцензіата, зазначену у поясненнях (вих. № 21/11/11-01 від 11.11.2021), 

про технічний збій в роботі програмного забезпечення, внаслідок чого програма 

помилково не зчитала мітку про початок рекламного блоку. Порушення 

трапилося одноразово з технічних причин і мало випадковий  характер. З метою 

з’ясування причин збою ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ, 

звернулося до розробника програмного забезпечення для унеможливлення в 

подальшому подібних ситуацій.   

Розглянувши Акт № 208 від 12.11.2021 планової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 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. Інформацію про результати перевірки ТОВ «ТРО «РУССКОЕ  

РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ, взяти до відома. 

2. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «ТРО «РУССКОЕ РАДИО» - УКРАЇНА», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 

 


