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1. Вступ

Звіт висвітлює діяльність представника Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення в Черкаській області з червня 2017 року.

У своїй роботі

представник Національної ради у Черкаській області керується вимогами нормативноправових актів України – Конституція України, законами України «Про інформацію», «Про
телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про авторське
право та суміжні права», «Про рекламу», "Про захист суспільної моралі", «Про порядок
висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації», «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс
України», «План розвитку національного телерадіоінформаційного простору України»,
Положення «Про представника Національної ради» інші закони України та нормативні
документи, які регламентують питання функціонування телерадіопростору в Україні,
Регламент Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, рішення
регуляторного органу.

2. Впровадження Плану розвитку національного
телерадіоінформаційного простору
2.1 Захист телерадіоінформаційного простору
З огляду на складну суспільно-політичну ситуацію, з метою підкреслення суспільної
важливості інформаційного наповнення телерадіомовниками програм, розуміння ними
наслідків, до яких призводить зміст програм та їх вплив на свідомість людей, своєї ролі в
інформаційному

просторі

держави,

представництво

протягом

звітного

періоду

рекомендувало ТРО утриматися від показу в телерадіопередачах та фільмів за участю осіб,
які своїми публічними виступами розпалюють ворожнечу, принижують честь та гідність
українського народу, схвалюють дії терористів у східних областях України, підтримують
анексію Автономної Республіки Крим; рекомендувало використання російського медійного
продукту виключно за умови адаптації такого продукту до вимог чинного законодавства
України.
На захист інформаційного простору спрямовані постійні моніторинги мовлення програм, які
представництво Національноїради в Черкаській області проводить із метою аналізу наявності

в ефірі закликів до насильницької зміни конституційного ладу, розв’язування війни,
агресивних дій або їх пропаганди, мови ворожнечі тощо. Під особливою увагою були також
питання ретрансляції заборонених кінофільмів і серіалів, вироблених країною-агресором
після 1 січня 2014 року; фільмів, які порушують законодавство про декомунізацію;
кіновідеопродукції за участі осіб, які загрожують національній безпеці України.
Представник приділяє особливу увагу нагляду за діяльністю телерадіоорганізацій
Черкаської області та відповідно до чинного законодавства, постійно здійснює комплекс
наглядових заходів, спрямованих на фіксацію та аналіз мовлення або програмної послуги, за
допомогою

запису,

перегляду

(прослуховування)

теле-

(радіо-)

програм,

що

розповсюджуються ліцензіатом Національної ради.
Всього у 2017 році представником і секретаріатом представника здійснено
246моніторингів, проаналізовано діяльність 53 телерадіорганізацій Черкаської області.
У звітному періоді головним у роботі з ППП було питання про вилучення із переліку
іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції про
транскордонне телебачення і ретрансляція, яких на території України не обмежується згідно
з частиною першою статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Моніторинг телемереж провайдерів програмної послуги щодо відповідності змісту
програм та передач, які ретранслюються, вимогам законодавства України та Європейської
конвенції про транскордонне телебачення
Загальна кількість
ППП, охоплених
цільовим
моніторингом
21

ППП, у яких зафіксовано
ознаки порушення

Заходи реагування
та результативність

-

-

Відповідно до наказу МВС України від 19.08.2014 № 840 «Про деякі питання
інформаційної безпеки України» Управлінням громадської безпеки УМВС України в
Черкаській області було налагоджено ефективну взаємодію з представництвом Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення в області та вжито практичних заходів
щодо належної організації роботи дільничних інспекторів міліції міськрайорганів області. Так,
протягом звітного року під час проведення спільних заходів працівниками міліції було

відвідано 147 підприємств та організацій, 70 готелів, гуртожитків, баз відпочинку, 33
розважальних та 18 лікувальних закладів. За результатами проведених перевірок у 2017році
не було зафіксовано фактів ретрансляції заборонених російських телеканалів.
У звітному періоді в діяльності ТРО Черкаської області порушень не виявлено.
2.2. Перехід до цифрового ефірного телерадіомовлення
Відповідно до міжнародних зобов’язань в Україні триває процес переходу ефірного
телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового
DVB-T2. Це означає, що аналогове телебачення буде вимкнено на заміну більш
прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного
сигналу та більша кількість програм. Насамперед, відчують різницю у перегляді телепрограм
саме

телеглядачі

ефірного

телебачення,

які

сьогодні

приймають

телепрограми,

використовуючи кімнатну, зовнішню або колективну антену.
Абонентів кабельного телебачення та власників супутникових антен зазначені зміни не
стосуються. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28
загальнонаціональних телеканалів та 4 регіональних телеканала у кожній з областей України.

2.2.1.Загальний стан телерадіопростору області
Впродовж звітного року телерадіоінформаційний простір регіону суттєво не змінився:
Загальна кількість ТРО Черкаської області – 53
Загальна кількість ліцензій Національної ради України в Черкаській області – 59.

Вид діяльності

Кіль
кість
ТРО

Радіомовники

21

Телемовники

13

Провайдери
програмної
послуги

19

Співвідношення кількості
ТРО за видом діяльності до
загальної кількості ТРО, %

Кількість ліцензій
ФМ
Проводове РМ
Аналагове ТБ
Кабельне ТБ
Цифрове ТБ
Аналогове/цифрове
IPTV

8
14
8
6
1
16
6

39,63%
24,53%

35,84%

 Місце розміщення обладнання МХ –1,2,3,5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

м. Черкаси
м. Канів
м. Кам’янка
м. Корсунь--Шевченківський
м. Шпола
с.Полянецьке, Уманський р-н
с. Буки, Маньківський р-н
с. Сатанівка, Монастирищенський р-н

 Вихідна потужність обладнання
кожного МХ
1000 Вт
200 Вт
100 Вт
100 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт
200 Вт

Після початку роботи мультиплексів цифрової мережі проблемними територіями Черкаської
області залишаються лівобережна група районів, а саме: Драбівський (населення 43 тис.),
Чорнобаївський (населення 46,7 тис.) та частина Золотоніського р-ну (населення понад 20
тис.), на правобережжі – Чигиринський р-н (населення 29,7 тис.) та частина м.Катеринопіль
(населення понад 7 тис.). В зазначених районах відсутні мережі провайдерів програмної
послуги, крім Золотоніського - ППП ТОВ “Кедр”.
В практичному плані мають місце проблеми:

- невелика потужність сигналу в місцях щільної багатоповерхової забудови, що не дає
можливості якісного прийому на кімнатні антени, а системи колективного прийому
практично знищені;
- наявність на території області зон невпевненого прийому цифрового сигналу, незважаючи
на 8 передавачів.
Серед 14 об'єктів Черкаської філії КРРТ є 6 веж, на яких не розміщене обладнання МХ1,2,3,5, а саме:
1. РРС Орловець, Городищенський р-н, с. Орловець, вул. Смілянська, 2-А, висота опори 96,2 м;
2. РРС Озірна, Звенигородський р-н, с. Озірна, вул. Мічуріна, 102, висота опори - 78,225 м;
3. РРС Ватутіне, м.Ватутіне, вул. Зарічна,1, висота опори - 100,3 м;
4. РРС Чигирин, м. Чигирин, вул. Каменоломна, 13-А, висота опори - 43,2 м;
5. РРС Кліщинці, Чорнобаївський р-н, с. Кліщинці, вул. Дружби,108, висота опори - 64 м;
6. РРС Золотоноша, вул. Обухова 60-А, висота опори - 18,2 м.
Розміщення обладнання МХ-1,2,3,5 на цих 6 вежах Черкаської філії КРРТ суттєво покращило
б стан покриття цифровими мережами проблемних територій Черкаської області.

У зв’язку з невпинним зменшенням кількості редакцій проводового мовлення, а також
необхідністю забезпечення радіомовлення в районах Національна рада ініціювала проект
«Розвиток мовлення громад на основі малопотужного мовлення». У його рамках вивчається
можливість використання малопотужних передавачів для забезпечення невеликих населених
пунктів програмами суспільного та місцевого радіомовлення, а також сприяння розвитку
локального мовлення та оперативному інформуванню територіальних громад про
надзвичайні ситуації. Перехід редакцій проводового мовлення на малопотужне FM-мовлення
є одним із перших кроків на шляху впровадження мовлення громад як третього типу
мовлення, поряд з комерційним та суспільним.

У грудні місяці 2017 року 4 мовника

Черкаської області отримали ліцензії на мовлення з використанням частот в діапазоні від
100,7- 106,4 МГц :
1. ПП «ДІЛОВЕ РАДІО», м. Сміла Черкаської обл. («Радіо Мрія»), видано ліцензію на
мовлення з використанням частоти 100,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Кам'янка та Кам'янський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;
- строк дії ліцензії – 7 років;

- частка програм (передач) власного виробництва: 15 годин на добу, 62,5%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- формат: розважально-інформаційний, сімейний.
2. КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. (радіо «Тясмин»), видано ліцензію на
мовлення з використанням частоти 106,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,25 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Кам'янка та Кам'янський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- частка програм (передач) власного виробництва: 22 години на добу, 91,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 22 години на добу, 91,7%;
- максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на
добу, 8,3%;
- формат: розважально-інформаційний.
3. «КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС ГРОМАДИ»,
м. Умань Черкаської обл. («Голос громади»), видано ліцензію на мовлення з
використанням частоти 101,0 МГц у с. Полянецькому Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – с. Полянецьке та Уманський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- частка програм (передач) власного виробництва: 4 години на добу, 16,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- максимальні обсяги ретрансляції: 20 годин на добу, 83,3% (ПАТ «НСТУ», м. Київ,
позивні: «Українське радіо»);
- формат: інформаційно-культурологічний.

4. РЕДАКЦІЇ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «СМІЛЯНСЬКІ ОБРІЇ», м. Сміла
Черкаської обл. («Обрії FM»), видано ліцензію на мовлення з використанням частоти
102,0 МГц у м. Смілі Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Сміла (міськрада) та Смілянський район;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
- частка програм (передач) власного виробництва: 4 години на добу, 16,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
 максимальні обсяги ретрансляції: 20 годин на добу, 83,3% (ПАТ «НСТУ», м. Київ,
позивні: «Українське радіо»);
 - формат: інформаційно-культурологічний.

3.Моніторинг телерадіопрограм
Одним із основних інструментів здійснення наглядових повноважень є проведення
моніторингу телерадіопрограм, що реалізується на підставі ч.7 ст.11 Закону України «Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та є важливим засобом
здійснення наглядових повноважень. Моніторинг телерадіопрограм – комплекс заходів,
спрямованих на фіксацію й аналіз мовлення або програмної послуги, який проводиться
шляхом запису, перегляду (прослуховування) телерадіопрограм. Моніторинг проводиться з
метою дослідження ефірної чи програмної діяльності телерадіоорганізації області,
з’ясування її реального стану та його відповідності нормативно-правовій базі, ліцензійним
умовам, технічним параметрам, а також для запобігання і виявлення порушень у сфері
телебачення і радіомовлення. Моніторинг провайдерів програмної послуги проводиться
через встановлення переліку програм, які надаються у складіпрограмної послуги, їх
черговості, порядку формування пакетів програмної послуги і порядку розповсюдження,
визначених ліцензію Національної ради.
У звітному періоді проводились комплексні та тематичні моніторинги, поточні
моніторинги, моніторинги, пов’язані з плановими перевірками, моніторинги на виконання
окремих доручень та Плану основних заходів Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення на 2017 рік, а також щодо контролю мовлення ТРО у Дні
жалоби.

Матеріал для моніторингів одержано шляхом запису контенту на електронні носії, в
реальному часі (на головній станції - для провайдерів програмної послуги), а також
контролюючи виконання телерадіоорганізаціями ч.4 ст.48 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення».
3.1. Здійснення моніторингу телерадіоорганізацій стосовно дотримання ними вимог
Закону України «Про рекламу»
За 2017 рік не зафіксовано випадків порушення рекламного законодавства в діяльності
телерадіоорганізацій Черкаської області.
Аналіз результатів моніторингів щодо дотримання телерадіоорганізаціями вимог
законодавства про рекламу та спонсорство свідчить:
- обсяг реклами не перевищує передбаченого законодавством;
- при рекламуванні лікарських засобів телерадіоорганізації дотримуються нових змін до
Закону України «Про рекламу»;
- повністю відсутня реклама тютюнових виробів, алкоголю.
На телебаченні час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не перевищував 15
відсотків, на радіо 20 відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення
Загальна кількість ТРО,
охоплених цільовим
моніторингом
37

ТРО, у яких зафіксовано
ознаки порушення

Заходи реагування
та результативність

-

-

3.2.Здійснення цільових моніторингів мовлення телерадіоорганізацій щодо частки
національного аудіовізуального продукту
На посилення національних пріоритетів в ефірі українських радіокомпаній були спрямовані
законодавчі зміни щодо запровадження квот на україномовні пісні та ведення програм
держаною мовою.

На виконання радіокомпаніями вимог законодавства України щодо

частки пісень і обсягів ведення передач державною мовою представник заздалегідь провела
низку зустрічей із керівниками радіокомпаній і рекомендувала належним чином
перебудувати свою структуру мовлення. З 8 листопада 2016 року набула чинності нова
редакція Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Частина друга статті 9 цього
Закону визначає, що частка пісень державною мовою в ефірі радіокомпаній протягом
першого року з часу ухвалення цих норм становить 25 відсотків від загального обсягу пісень,
а також не менше 25% у кожному проміжку часу між 7.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00, а
частка ведення передач українською мовою має становити не менше як 50%. Аби
проаналізувати виконання цих вимог, представництвомбули проведені моніторинги

місцевих та регіональних радіокомпаній, що здійснюють мовлення у Черкаській області. Під
час моніторингу встановлювався обсяг (частка) україномовних пісень від загальної кількості
пісень та від загального хронометражу пісень. До загального обсягу пісень не
зараховувалися музичні твори без текстового супроводу, які транслювалися упродовж доби.

3.3. Виконання телерадіоорганізаціями законодавства України у сфері захисту
суспільної моралі, використання позначок класифікації відеопродукції та квоти
національних фільмів
Телерадіокомпанії регіону дотримуються Закону України «Про захист суспільної
моралі».

Про

це

свідчать

результати

тематичних

моніторингів

місцевих

телерадіоорганізацій.
Кіно- та відеопродукцію, фільми еротичного та сексуального характеру, щодо
яких встановлені певні обмеження глядацької аудиторії, місцеві мовники не
транслюють.
Програмний продукт радіоефіру місцевих радіостанцій відповідає нормам Закону
України «Про захист суспільної моралі».
Провайдери програмної послуги не ретранслюють спеціалізовані програми еротичного
спрямування.
Моніторинг на предмет дотримання Системи візуальних позначок з індексом
кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована

Загальна кількість ТРО,
охоплених цільовим
моніторингом
15

ТРО, у яких
зафіксовано ознаки
порушення
-

Заходи реагування
та результативність
-

Особлива увага приділялась дотриманню телерадіоорганізаціями Правил ведення
мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті. 2017
року було здійснено ряд вибіркових моніторингів мовлення телерадіокомпаній, за
результатами яких було встановлено, що переважна більшість телерадіоорганізацій
дотримуються цих правил. Мовники вносили відповідні зміни до сітки мовлення,
міжпрограмного оформлення, готували спеціальні повідомлення в інформаційних
програмах та/або в рухомому рядку, транслювали програми відповідного змісту. В
ефірі місцевих та регіональних радіокомпаній ознак порушень також не зафіксовано.

3.4. Висвітлення теми АТО та теми окупації Криму в ефірі телерадіоорганізацій
У програмах новин ТРО Черкаської області постійно звучать повідомлення про
ситуацію в зоні АТО. За даними прес-служб Кабінету Міністрів, Адміністрації

Президента

України

ведучі

загальнонаціональних

новин

щодня

озвучують

повідомлення на тему АТО, а також - окупації Криму. Окрім того в місцевих новинах
озвучуються теми волонтерської допомоги, допомоги учасникам АТО, які повернулися
додому, розповідається про військовослужбовців-земляків, про переселенців:
- протягом року по Шполянському районному телебаченню
транслювалися 8 передач "Круглий стіл" за участю учасників АТО , в
яких висвітлювалася тема важливості захисту Вітчизни від російської
агресії та обговорювалося питання соцзахисту воїнів та підтримки родин
контрактників. Двічі на місяць у рубриці "Наші захисники"
розповідалося про долю земляків - воїнів та допомогу краян своїм
захисникам, про волонтерський рух на Шполянщині.До дня Захисника та
Дня збройних сил України транслювалися відеосюжети : "Хто як не
ми",створені спільно із Шполянською ОТГ, в яких атовці розповідали
про виконання свого військового обов"язку на Сході нашої країни.Двічі
на місяць у рубриці " Наші герої" розповідалися життєві історії воїнів ,
а в передачі "Бо ти на землі людина" витсвітлювалося нове життя на
Шполянщині переселенців зі Сходу України та Криму;
- в програмах ТРК «Жасмін» постійно висвітлювалася тема АТО як в
інформаційних випусках, так і в програмах, присвячених даній темі:
“Сучасні герої”, «Сучасні герої- матері», семінари-тренінги методичної
допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин, сюжетах про
волонтерську допомогу в зоні АТО , відеовітання з фронту;
- на радіо «Рось» (УР 1) філії ПАТ «НСТУ «Черкаська регіональна
дирекція» висвітлювалися теми АТО та окупації Криму в інформаційних
вісниках «ЧСН», у програмах«Між нами», в прямих ефірах, у програмах
«Контакт», «На теми дня», «Діалоги», «Сім днів»;
- ТРК «ВІККА» щотижня випускає соціальний телепроектпроект «
Позначені війною» - це відбиток сьогодення держави через призму подій,
пов’язаних з війною на Сході. Герої проекту – військові АТО, їхні рідні, а
також переселенці, які намагаються жити «з початку». Журналісти
написали історію родин, які зіштовхнулись з страхами війни та
викликами долі. Кожен герой – це як узагальнений образ тих, хто
пережив нещастя і продовжує боротися та шукати кращого
життя. «Позначені війною» - цикл сюжетів у «ВІККА – новини» (
найбільш рейтинговий продукт на телеканалі, має свою аудиторію та
виходить кілька разів на добу по буднях). Кожен сюжет – це історія однієї

людини , яка або воювала в АТО або через війну опинилася за сотні
кілометрів від дому. Другою частиною проекту «Позначені війною» є
низка соціальних роликів. Їхніми героями є ті ж переселенці та військові
АТО. Короткий меседж кожного героя має спонукати глядачів бути більш
свідомими та небайдужими.
Проект тривав впродовж 7 місяців. Всього вийшло близько 30 матеріалів.

3.5. Здійснення тематичних моніторингів щодо трансляції телекомпаніями
передач, розрахованих на дитячу аудиторію
За підсумками тематичних та поточних моніторингівмісцевих мовників стосовно
дотримання програмної концепції у частині «дитячі передачі» зафіксовано, що
телерадіоорганізації виконують зазначену частину програмної концепції мовлення. Під
час моніторингу підраховуються не лише кількісні показники, а й здійснюється аналіз
якості програм, розрахованих на дитячу аудиторію з точки зору форми подачі
матеріалу, тематичного наповнення, новаторських підходів і т.п.

4. Аналіз стану дотримання телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги ліцензійних умов та умов ліцензій
Основою оцінки стану дотримання телерадіоорганізаціями умов ліцензій та норм
чинного законодавства є результати планових перевірок і моніторингів.
Всього у 2017 році представником та секретаріатом представника Національної ради у
Черкаській області здійснено 15 перевірок телерадіоорганізацій і провайдерів
програмної послуги щодо дотримання ними умов ліцензій та вимог чинного
законодавства у сфері телерадіомовлення.
Планових перевірок – 13, зокрема:
2 перевірки (рік діяльності);
9 перевірок (закінчення терміну дії ліцензії);
Позапланових перевірок – 2.

Санкція «оголошення попередження» Національною радою застосована стосовно
діяльності:
1. Редакції радіомовлення м. Умань та Уманьского району, м. Умань, Черкаської обл.
(НР № 0306-м від 25.09.2007).
2. ТОВ Тальнівського телецентру «Альфа», м. Тальне Черкаської обл. (НР № 1202-м від
29.12.2003)
3. ПП «ТРК «Сміла - ІТ», м. Сміла Черкаської обл. (НР № 0496-п від 14.04.2008)
4. ТОВ «ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ», м. Тальне
Черкаської обл. (НР № 00328-м від 20.05.2008)
5. ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АНТЕНА», м. Черкаси (НР № 00881-м від 05.05.2016).

Перевірки телерадіоорганізацій Черкаської області
2017 рік

№
1.

Назва, адреса та
реквізити
телерадіооргані
зації
РЕДАКЦІЯ
ШПОЛЯНСЬКО
ГО
РАЙОННОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І
РАДІОМОВЛЕН
НЯ
м. Шпола
Черкаської обл.
(НР № 00974-м
від 06.11.2010,
ефірне мовлення,
логотип: «TV
Шпола»)

2.

Редакція
радіомовлення м.
Умань та
Уманьского
району
м. Умань,
Черкаської обл.
(НР № 0306-м від
25.09.2007,
проводове
мовлення, позивні
фрагмент
народної пісні:
«Там, де Ятрань

№ та дата видачі
ліцензії
НР № 0470-м
23.04.1998
23.04. 2008
24.04. 2018

Вид діяльності,
підстава
перевірки
планова

Територія
розповсюдження
програм

Дата
перевірки

Результати розгляду на засіданні
Національної ради

м. Шпола та
Шполянський район

06.04.2017

РІШЕННЯ № 650 від 27.04.2017
Про результати планової перевірки РЕДАКЦІЇ
ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Шпола Черкаської обл. (НР № 00974м від 06.11.2010, ефірне мовлення, логотип: «TV Шпола»).

НР № 1165-м:
06.11.2003
06.11.2010
06.11.2017

НР № 0306-м
25.09.2007
25.09.2017

Інформацію про результати планової перевірки взято до відома.

планова

м. Умань та
Уманський район

24.02.2017

РІШЕННЯ № 466 від 30.03.2017
Про результати планової перевірки Редакції радіомовлення
м. Умань та Уманьскогорайону, м. Умань, Черкаської обл.
(НР № 0306-м від 25.09.2007, проводові мовлення, позивні
фрагмент народної пісні: «Там, де Ятрань круто вється»)
- визнано порушення частини четвертої статті 35 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»
- оголошено попередження
- зобов’язано ліцензіата протягом місяця з дня прийняття цього
рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог
чинного законодавства.

круто вється»)
3.

4.

ТОВ
«ТЕЛЕКОМПАН
ІЯ «АНТЕНА»
м. Черкаси (НР
№ 00881-м від
05.05.2016,
кабельне
мовлення,
логотип:
«стилізована
літера «А» у
вигляді
неправильного
трикутника і
напис
латинськими
літерами
«ANTENNA»)
Редакція
Городищенськог
о районного
радіомовлення
«Голос
Городищини»
м. Городище
Черкаської обл.
(НР № 1554-м
від 25.07.2007,
проводове
мовлення,
позивні:
фрагмент пісні
«Про
Городище», муз.
М. М. Русакова)

НР № 00881-м
05.05.2016
05.05.2026

позапланова

м. Черкаси

26.04.2017

РІШЕННЯ № 846 від 01.06.2017
Про
результати
позапланової
перевірки
ТОВ
«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АНТЕНА», м. Черкаси (НР № 00881-м
від 05.05.2016, кабельне мовлення, логотип: «стилізована
літера «А» у вигляді неправильного трикутника і напис
латинськими літерами «ANTENNA»)
- визнано порушення вимог пункту б) частини першої статті
59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та
пункту 3 Правил ведення мовлення на теле - і радіоканалах у дні
трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, затверджених
рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за
№ 967/27412.
- оголошено попередження та вказано ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ
«АНТЕНА»,
на
неприпустимість
порушень
чинного
законодавства у подальшому.

НР № 1554-м
25.07.2007 р.
25.07.2017 р.

планова

м. Городище та
Городищенський
район

08.12.2016

РІШЕННЯ № 12 від 12.01.2017
Про
результати
планової
перевірки
Редакції
Городищенського
районного
радіомовлення
«Голос
Городищини», м. Городище Черкаської обл. (НР № 1554-м
від 25.07.2007, проводове мовлення, позивні: фрагмент пісні
«Про Городище», муз. М. М. Русакова)
Інформацію про результати планової перевірки Редакції
Городищенського
районного
радіомовлення
«Голос
Городищини», м. Городище Черкаської обл., взято до відома.

5.

6.

Редакція
Смілянського
міськрайонного
радіо
м. Сміла
Черкаської обл.
(НР № 0173-м
від 06.06.2007,
проводове
мовлення,
позивні:
«фрагмент
української
народної пісні
«Гаю, гаю, зелен
розмаю»)
ПП «ТРК
«Сміла-ТВ»,
м. Сміла
Черкаської обл.
(НР № 0400-п від
03.10.2007)

7.

ПП «ТРК
«Сміла-ТВ»
м. Сміла
Черкаської обл.
(НР № 0311-м
від 03.10.2007,
кабельне
мовлення,
логотип:
«Сміл@ТV»)

планова

м. Сміла та
Смілянський район

22.11.2016

РІШЕННЯ № 31 від 19.01.2017
Про результати планової перевірки Редакції Смілянського
міськрайонного радіо, м. Сміла Черкаської обл. (НР № 0173м від 06.06.2007, проводове мовлення, позивні: «фрагмент
української народної пісні «Гаю, гаю, зелен розмаю»)
- визнано порушення частини другої статті 12, частини сьомої
статті 27, частини восьмої статті 28, частини четвертої
статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
- оголошено попередження.
- зобов’язано ліцензіата, протягом місяця привести свою
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

НР № 0173-м
з 06.06. 2007 р.
по 06.06. 2017 р.

В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада
може призначити позапланову перевірку або застосувати до
ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.
НР № 0311-м
03.10.2007
03.10. 2017

планова

м. Сміла

16.03.2017
.

- Взяти до відома наявність порушення ПП «Телерадіокомпанія
«Сміла- ТВ», м. Сміла Черкаської обл., частини п’ятої статті
42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
- зобов’язати ліцензіата протягом місяця привести свою
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада
може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним
законодавством України.

НР № 0400-п
03.10.2007
03.10. 2017

НР № 0311-м
03.10.2007
03.10. 2017
НР № 0400-п
03.10.2007
03.10. 2017

РІШЕННЯ № 565 від 13.04.2017
Про результати планової перевірки ПП «ТРК «Сміла-ТВ», м.
Сміла Черкаської обл. (НР № 0400-п від 03.10.2007)

планова

м. Сміла

16.03.2017
.

РІШЕННЯ № 566 від 13.04.2017
Про результати планової перевірки ПП «ТРК «Сміла-ТВ», м.
Сміла Черкаської обл. (НР № 0311-м від 03.10.2007, кабельне
мовлення, логотип: «Сміл@ТV»)
Інформацію про результати планової перевірки ПП
«Телерадіокомпанія «Сміла-ТВ», м. Сміла Черкаської обл., взяти
до відома.

8.

ТОВ «ТК
«АНТЕНА»
м. Черкаси (НР
№ 00881-м від
05.05.2016,
кабельне,
логотип:
стилізована
літера «А» у
вигляді
неправильного
трикутника і
напис
латинськими
літерами
«ANTENNA»)

9.

ТОВ
«ТЕЛЕКОМПАН
ІЯ «АНТЕНА»
м. Черкаси (НР
№ 00881-м від
05.05.2016,

НР № 00881-м
05.05.2016
05.05.2026

позапланова

м. Черкаси

Призначе
-ння
перевірки

РІШЕННЯ № 528 від 06.04.2017
Про призначення позапланової перевірки ТОВ «ТК
«АНТЕНА», м. Черкаси (НР № 00881-м від 05.05.2016,
кабельне, логотип: стилізована літера «А» у вигляді
неправильного трикутника і напис латинськими літерами
«ANTENNA»)
Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕКОМПАНІЯ
«АНТЕНА», м. Черкаси (НР № 00881-м від 05.05.2016), на
предмет дотримання вимог: - пункту б) частини першої
статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
(Телерадіоорганізація
зобов'язана:
виконувати
рішення
Національної ради та судових органів); - Указу Президента
України від 02.03.2017 № 52/2017 «Про оголошення в Україні дня
жалоби»; - пункту 3 Правил ведення мовлення на теле - і
радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті,
затверджених рішенням Національної ради від 23.07.2015 №
1146, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
11.08.2015 за № 967/27412 (У разі оголошення дня трауру
(скорботи,
жалоби)
телерадіоорганізації
зобов’язані:
припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів,
гумористичних, розважальних та музичних передач, що
містять твори мажорного звучання, теле- і радіовікторин,
музичних передач на замовлення у прямому ефірі; припинити
трансляцію рекламних роликів, що містять елементи гумору та
еротики; поширювати мінімум раз на годину в ефірному часі
інформацію про день трауру (скорботи, жалоби); під час
телетрансляції розмістити зображення палаючої свічки;
оголосити о 12.00 хвилину мовчання із супроводженням звуку
метронома, якщо інше не передбачено відповідним нормативноправовим актом).

НР № 00881-м
05.05.2016
05.05.2026

планова

м. Черкаси

30.06.2017

РІШЕННЯ № 145517.08.2017
«Про
результати
планової
перевірки
ТОВ
«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АНТЕНА», м. Черкаси (НР № 00881-м
від 05.05.2016, кабельне мовлення, логотип: стилізована
літера «А» у вигляді неправильного трикутника і напис
латинськими літерами «ANTENNA»)»

Інформацію про результати планової перевірки від 30.06.2017
ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АНТЕНА», м. Черкаси, взяти до
відома.

кабельне
мовлення,
логотип:
стилізована
літера «А» у
вигляді
неправильного
трикутника
і
напис
латинськими
літерами
«ANTENNA»
10.

11.07.2017
ТОВ
Тальнівський
телецентр
«Альфа»
м. Тальне
Черкаської обл.
(НР № 1202-м
від 29.12.2003,
ефірне мовлення,
логотип: «АТ»)

11.

КП
«МЕДІАЦЕНТР»
м.
Сміла
Черкаської обл.
(НР № 00912-м
від 17.06.2016,
кабельне
мовлення,
логотип:
комбіноване
позначення,
словесну частину

НР № 1202-м
29 .12.2003
29.12. 2010
29 .12. 2017

НР № 00912-м
17.06.2016
17.06.2026

планова

планова

- Визнати порушення ТОВ Тальнівським телецентром «Альфа»
частини четвертої статті 35 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
- Оголосити попередження.
- Зобов’язати ліцензіата протягом місяця привести свою
діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.

м. Тальне

м. Сміла

РІШЕННЯ № 1437 17.08.2017
Про результати планової перевірки ТОВ Тальнівського
телецентру «Альфа», м. Тальне Черкаської обл. (НР № 1202м від 29.12.2003, ефірне мовлення, логотип: «АТ»)

18.07.2017

В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада
може призначити позапланову перевірку або застосувати до
ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.
РІШЕННЯ № 1453 17.08.2017
Про результати планової перевірки КП «МЕДІА-ЦЕНТР»,
м. Сміла Черкаської обл. (НР № 00912-м від 17.06.2016,
кабельне мовлення, логотип: комбіноване позначення,
словесну частину якого представлено написами «Тясмин»,
«ТЕЛЕРАДІОМОВНА СТУДІЯ» та великою літерою «С»,
що виконано оригінальним шрифтом)
Інформацію про результати планової перевірки КП «МЕДІАЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл., взяти до відома.

якого
представлено
написами
«Тясмин»,
«ТЕЛЕРАДІОМ
ОВНА СТУДІЯ»
та
великою
літерою «С», що
виконано
оригінальним
шрифтом)
12.

ТОВ «Обласна
незалежна ТРК
«Ятрань»
м.
Умань
Черкаської обл.
(НР № 0869-м
від 23.02.2004,
ефірне мовлення,
логотип:
«Ятрань»)

13.

14.

25.07.2017

НР № 0869-м
23.02.2004
23.02. 2011
23.02.2018

планова

Інформацію про результати планової перевірки ТОВ «Обласна
незалежна телерадіокомпанія «Ятрань», м. Умань Черкаської
обл., взяти до відома.

м. Умань

Редакція
Шполянського
районного
телебачення
і
радіомовлення

27.09.2017

м.
Шпола
Черкаської обл.,
НР № 00996-м
від 23.04.2008,
проводове
мовлення,
позивні:«Говори
тьШпола»

НР № 00996-м
23.04.2008
24.04.2018

планова

м. Шпола та
Шполянський район

ПП «ТРК «Сміла
- ІТ»

НР № 0496-п
14.04.2008

планова

м. Сміла

РІШЕННЯ № 1454 17.08.2017
Про результати планової перевірки ТОВ «Обласна
незалежна ТРК «Ятрань», м. Умань Черкаської обл. (НР №
0869-м від 23.02.2004, ефірне мовлення, логотип: «Ятрань»)

РІШЕННЯ № 2016 від 19.10.2017
«Про
результати
планової
перевірки
РЕДАКЦІЇ
ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
РАДІОМОВЛЕННЯ» м. Шпола Черкаської обл. (НР №
00996-м від 23.04.2008, проводове мовлення, позивні:
«Говорить Шпола»)
Інформацію про результати планової перевірки РЕДАКЦІЇ
ШПОЛЯНСЬКОГО
РАЙОННОГО
ТЕЛЕБАЧЕННЯ
І
РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Шпола Черкаської обл., взято до відома.

20.09.2017

РІШЕННЯ № 2143 від 09.11.2017
«Про результати планової перевірки ПП «ТРК «Сміла - ІТ»,

м.
Сміла
Черкаської обл.
(НР № 0496-п від
14.04.2008)

15.

м. Сміла Черкаської обл. (НР № 0496-п від 14.04.2008)»

14.04.2018

- визнано порушення ПП «Телерадіокомпанія «Сміла - ІТ»
частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» та пункту 2.10 розділу ІІ Положення
- оголошено попередження
- зобов’язано ліцензіата протягом місяця з дня прийняття
рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог
чинного законодавства.

ТОВ
«ТАЛЬНІВСЬКА
РАЙОННА
РЕДАКЦІЯ
РАДІОМОВЛЕН
НЯ»
м.
Тальне
Черкаської обл.
НР № 00328-м
від 20.05.2008
проводове
мовлення,
позивні:
«Говорить
Тальне»

25.10.2017

НР № 00328-м
20.05.2008
20.05.2018

планова

м. Тальне

РІШЕННЯ № 2214 від 16.11.2017
«Про розгляд питання щодо проведення планової перевірки
ТОВ
«ТАЛЬНІВСЬКА
РАЙОННА
РЕДАКЦІЯ
РАДІОМОВЛЕННЯ», м. Тальне Черкаської обл. (НР №
00328-м від 20.05.2008, проводове мовлення, позивні:
«Говорить Тальне»)»
- визнано порушення ТОВ «ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА
РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ»пункту 4.2 Інструкції.
ТОВ
«ТАЛЬНІВСЬКА
РАЙОННА
РЕДАКЦІЯ
РАДІОМОВЛЕННЯ»оголосити попередження
- зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА
РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ» протягом місяця з дня
прийняття цього рішення привести свою діяльність у
відповідність до вимог чинного законодавства.

5. Підсумки ліцензування за звітний період
Національна рада здійснює ліцензування телерадіомовлення відповідно до вимог
Законів України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», а також згідно з Планом розвитку національного
телерадіоінформаційного простору. На засіданнях Національної ради упродовж звітного
періоду розглянуто 34 заяви з питань ліцензування телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуги Черкаського регіону.Впродовж 2017 року рішеннями Національної ради
було видано:
1. Редакції Звенигородського районного радіомовлення, м. Звенигородка Черкаської обл.,
ліцензію на мовлення:
-

вид мовлення – проводове;

-

територіальна категорія мовлення – місцеве;

-

загальний обсяг мовлення – 45 хвилин на тиждень ;

-

частка програм (передач) власного виробництва – 45 хвилин на тиждень, 100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) – 45 хвилин на тиждень, 100%;

-

формат: просвітницько-інформаційний;

-

оператор - Черкаська філія ПАТ “Укртелеком”;

-

територія розповсюдження - м. Звенигородка та Звенигородський район.

2. РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ М. УМАНІ ТА УМАНСЬКОГО РАЙОНУ, м. Умань
Черкаської обл., ліцензію на мовлення:
-

вид мовлення – проводове;

-

територіальна категорія мовлення – місцеве;

-

загальний обсяг мовлення – 13 години 2 хвилини на тиждень;

-

частка програм (передач) власного виробництва – 13 години 2 хвилини на тиждень,
100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) – 13 години 2 хвилини на тиждень, 100%;

-

формат: інформаційно-просвітницький;

-

оператор - Черкаська філія ПАТ “Укртелеком”;

-

територія розповсюдження - м. Умань та Уманський район.

3. КП «РЕДАКЦІЯ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС
ГОРОДИЩИНИ», м. Городище Черкаської обл., ліцензію на мовлення:
-

вид мовлення – проводове;

-

територіальна категорія мовлення – місцеве;

-

загальний обсяг мовлення – 5 годин 45 хвилин на тиждень;

-

частка програм (передач) власного виробництва – 5 годин 45 хвилин на тиждень,
100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) – 5 годин 45 хвилин на тиждень, 100%;

-

формат: розважально-інформаційний;

-

оператор - Черкаська дирекція ПАТ “Укртелеком”;

-

територія розповсюдження - м. Городище та Городищенський район Черкаської
області.

 РЕДАКЦІЇ СМІЛЯНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО РАДІО, м. Сміла Черкаської обл.,
ліцензію на мовлення:
-

вид мовлення – проводове;

-

територіальна категорія мовлення – місцеве;

-

загальний обсяг мовлення – 1 година 15 хвилин на тиждень ;

-

частка програм (передач) власного виробництва –1 година 15 хвилин на тиждень,
100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) – 1 година 15 хвилин на тиждень, 100%;

-

формат: інформаційно-просвітницький;

-

оператор - Черкаська філія ПАТ “Укртелеком”;

-

територія розповсюдження - м. Сміла та Смілянський район.

5. ПП «ТРК «СМІЛА-ТВ», м. Сміла Черкаської обл., ліцензія провайдера програмної
послуги:
-

вид мовлення – Провайдер (ППП)

-

формат: інформаційний;

-

оператор - Приватне підприємство “Телерадіокомпанія “Сміла-ТВ”;

-

територія розповсюдження - м. Сміла Черкаської області;

-

загальна кількість програм програмної послуги – 78, із них вітчизняних програм – 68;

-

- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в
загальній кількості програм, що ретранслюються в мережі – 87%;

-

технології розповсюдження програм – аналогова та цифрова.

6. ПП «Гілея – А», смт. Маньківка Черкаської обл., переоформлено ліцензію провайдера
програмної послуги:
-

вид мовлення – Провайдер (ППП)

-

оператор - Приватне підприємство “Гілея-А”;

-

територія розповсюдження - смт Маньківка Черкаської області;

-

мережа – аналогова.

7. ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНЖЕНЕР», м. Канів Черкаської обл., переоформленщ
ліцензію провайдера програмної послуги:
-

вид мовлення – Провайдер (ППП)

-

оператор - Товариство з обмеженою відповідальністю “Телекомпанія “Інженер”;

-

територія розповсюдження - м. Канів Черкаської області;

-

мережа – аналогова.

8. ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ («Країна ФМ»), ліцензію на мовлення:
-

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне радіомовлення (ФМдіапазон);

-

вид мовлення – ефірний (радіомовлення);

-

частота 104,9 МГц у м. Умані Черкаської обл.;

-

загальний обсяг мовлення –24 години на добу;

-

частка програм (передач) власного виробництва –24 години на добу, 100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) –24 години на добу, 100%;

-

формат: розважально-інформаційний;

-

оператор - Приватне акціонерне товариство “Радіокомпанія “ГАЛА”, м. Київ ;

-

територія розповсюдження - Умань та Уманський, Христинівський райони.

9. ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ («Країна ФМ»), ліцензію на мовлення:
-

територіальна категорія мовлення – загальнонаціональне радіомовлення (ФМдіапазон);

-

вид мовлення – ефірний (радіомовлення);

-

частота - 105,9 МГц, м. Жашків Черкаської обл.;

-

загальний обсяг мовлення –24 години на добу;

-

частка програм (передач) власного виробництва –24 години на добу, 100%;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) –24 години на добу, 100%;

-

формат: розважально-інформаційний;

-

оператор - Приватне акціонерне товариство “Радіокомпанія “ГАЛА”, м. Київ ;

-

територія розповсюдження - м. Жашків та Жашківський район.

10. ТОВ «ТРК «ВІККА», м. Черкаси, переоформлено ліцензію на мовлення (НР № 00275-м
від 05.12.2016)
(ефірне, логотип: «ВІККА»):
-

територіальна категорія мовлення – регіональне телемовлення ;

-

загальний обсяг мовлення – 24 години на добу ;

-

частка програм (передач) власного виробництва – 10 годин на добу, 41,70 %;

-

мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва) –17 годин на добу, 70,8%; ;

-

формат: розважально-інформаційний, фільмопоказ.

11. ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, переоформлено додаток (дата видачі додатка
07.09.2016) до ліцензії провайдера
-

програмної послуги НР № 00091-п від 28.10.2011:

загальна кількість програм програмної послуги – 129, із них вітчизняних програм – 80.

12.ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЧЕРКАСИ», м. Черкаси, переоформлено додаток (дата видачі
додатка 21.09.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00125-п від
26.06.2015:

-

загальна кількість програм програмної послуги – 88, із них вітчизняних програм – 57.

13. КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл., переоформлено додатки
1, 2 (дата видачі додатків 15.07.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00427-м від
15.07.2015:
- у зв’язку зі зміною керівника, місцезнаходження власника, складу редакційної ради,
зазначенням пов’язаних осіб.
14. ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЗОЛОТОНОША», м.
Золотоноша Черкаської обл., переоформлено додаток (дата видачі додатка 26.06.2015) до
ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00126-п від 20.12.2010:
- зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання
- загальна кількість програм програмної послуги – 88, із них вітчизняних програм – 57;
- технології розповсюдження програм – аналогова, цифрова, IPTV.
15. КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл., переоформлено додатки
1, 2 (дата видачі додатків

12.02.2015) до ліцензії на

мовлення НР № 00428-м від 08.05.2013:
- зміна керівника, місцезнаходження власника, складу редакційної ради, зазначенням
пов’язаних осіб.
16. ПП РК «ЧЕРКАСИ-ВИБІР», м. Черкаси, переоформлено додаток 4 (дата видачі
додатка 27.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00489-м від 19.05.2015:
- приведення програмної концепції мовлення відповідно до рішення Національної ради
від 05.10.2016 № 2140,
- загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
- частка програм (передач) власного виробництва: 24 години на добу, 100%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- формат: розважально-інформаційний.

17. ТОВ «МАКЛАУТ ТВ», м. Черкаси, переоформлено додаток (дата видачі додатка
16.11.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00263-п від 30.08.2012:
- загальна кількість програм програмної послуги – 123, із них вітчизняних програм – 74;
- власник (співвласники) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання
програмної послуги) – м. Канів Черкаської області.
18. ТОВ «МАКЛАУТ ТВ», м. Черкаси, переоформлено додаток (дата видачі додатка
16.11.2015) до ліцензії

провайдера програмної послуги (НР № 00264-п від 30.08.2012, м.

Черкаси, м. Сміла) у зв’язку зі зменшенням загальної кількості програм програмної послуги
до 123 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції
(пропозиції абонентам):
- загальна кількість програм програмної послуги – 123, із них вітчизняних програм – 74.
- власник (співвласники) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання
програмної послуги) – м. Черкаси, м. Сміла Черкаської області;
- перелік програм універсальної програмної послуги затверджений рішеннями Національної
ради від 24.11.2016 № 2472 (зі змінами), від 15.12.2016 № 2632 (зі змінами);
- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості
програм, що ретранслюються в мережі – 60 %;
- технологія розповсюдження програм – IPTV.
19. ТОВ «ТК «САТУРН-TV», м. Умань Черкаської обл., переоформлено додаток 4 (дата
видачі додатка 18.01.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00613- м від 18.01.2016 у зв’язку зі
зміною програмної концепції мовлення.
20. ТОВ «ТРК «МАГНІТ», м. Київ («Радіо Магніт»), видано ліцензію на мовлення з
використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,25 кВт,

- територія розповсюдження програм – м. Канів та Канівський район,
- обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на
мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення,
конкурсних умов,
- строк дії ліцензії – 7 років.
21. ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ВАТУТІНО», м. Черкаси, переоформлено додаток (дата видачі
додатка 14.04.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00045-п від 14.04.2015,
у зв’язку зі зміною технології розповсюдження програм, збільшенням загальної кількості
програм програмної послуги до 116 та зміною загальної концепції (принципи, підстави)
добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам):
- загальна кількість програм програмної послуги – 116, із них вітчизняних програм – 72;
- власник (співвласники) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання
програмної послуги) – м. Ватутіно Черкаської області;
- перелік програм універсальної програмної послуги затверджений рішенням
Національної ради від 15.12.2016 № 2632 (зі змінами);
- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості
програм, що ретранслюються в мережі – 62%;
- технології розповсюдження програм – аналогова, IPTV.
22. ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЗВЕНИГОРОДКА», м. Черкаси. переоформлено додаток (дата
видачі додатка 21.04.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00052-п від
21.04.2015, у зв’язку зі зміною технології розповсюдження програм, збільшенням
загальної кількості програм програмної послуги до 116 та зміною загальної концепції
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам):
- загальна кількість програм програмної послуги – 116, із них вітчизняних програм – 72;
- власник (співвласники) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Раутенберг Валентина Анатоліївна;
- територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (територія надання
програмної послуги) – м. Звенигородка Черкаської області;

- перелік програм універсальної програмної послуги затверджений рішенням
Національної ради від 15.12.2016 № 2632 (зі змінами);
- загальна концепція (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам): мінімальна частка програм вітчизняного виробництва в загальній кількості
програм, що ретранслюються в мережі – 62%;
- технології розповсюдження програм – аналогова, IPTV.
23. РЕДАКЦІЇ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ,
м. Шпола Черкаської обл. ефірне місцеве телебачення з використанням 38 ТВК у м.
Шполі, продовжено строк дії ліцензії на мовлення НР № 00974-м від 06.11.2010:
- потужність передавача - 0,1 кВт;
- обсяг мовлення – 12 годин на тиждень у відрізках часу мовлення;
- вид мовлення: ефірне (телебачення);
- вихідні дані (логотип, позивні, емблема): «TV Шпола»;
- строк дії ліцензії: 7 років (до прийняття Національною радою окремого рішення про
перехід на цифрове мовлення або вимкнення аналогового телевізійного мовлення у
регіоні);
- оператор телекомунікацій – Концерн РРТ.
24. ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «АНТЕНА», м. Черкаси, переоформлено додатки 3, 5 (дата
видачі додатків 05.05.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00881-м від 05.05.2016, у
зв’язку зі зміною технічних характеристик мовлення (збільшення операторів
телекомунікацій, провайдерів програмної послуги, каналу конвертації (для цифрового
стандарту), території розташування (прийому) багатоканальної мережі).
25. РЕДАКЦІЇ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Золотоноша
Черкаської обл.. анульовано ліцензію на мовлення НР № 1811-м від 26.12.2013.
26. ПП «ДІЛОВЕ РАДІО», м. Сміла Черкаської обл. («Радіо Мрія»), видано ліцензію на
мовлення з використанням частоти 100,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Кам'янка та Кам'янський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;

- строк дії ліцензії – 7 років;
- частка програм (передач) власного виробництва: 15 годин на добу, 62,5%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- формат: розважально-інформаційний, сімейний.
27. КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. (радіо «Тясмин»), видано ліцензію на
мовлення з використанням частоти 106,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,25 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Кам'янка та Кам'янський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- частка програм (передач) власного виробництва: 22 години на добу, 91,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 22 години на добу, 91,7%;
- максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на
добу, 8,3%;
- формат: розважально-інформаційний.
28. «КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РЕДАКЦІЯ РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС ГРОМАДИ»,
м. Умань Черкаської обл. («Голос громади»), видано ліцензію на мовлення з
використанням частоти 101,0 МГц у с. Полянецькому Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – с. Полянецьке та Уманський район;
- обсяг мовлення – 24 години на добу;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- частка програм (передач) власного виробництва: 4 години на добу, 16,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- максимальні обсяги ретрансляції: 20 годин на добу, 83,3% (ПАТ «НСТУ», м. Київ,
позивні: «Українське радіо»);
- формат: інформаційно-культурологічний.

29. РЕДАКЦІЇ СМІЛЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «СМІЛЯНСЬКІ ОБРІЇ», м. Сміла
Черкаської обл. («Обрії FM»), видано ліцензію на мовлення з використанням частоти
102,0 МГц у м. Смілі Черкаської обл.:
- потужність передавача – 0,1 кВт;
- територія розповсюдження програм – м. Сміла (міськрада) та Смілянський район;
- строк дії ліцензії – 7 років;
- загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
- частка програм (передач) власного виробництва: 4 години на добу, 16,7%;
- мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного
виробництва): 24 години на добу, 100%;
- максимальні обсяги ретрансляції: 20 годин на добу, 83,3% (ПАТ «НСТУ», м. Київ,
позивні: «Українське радіо»);
- формат: інформаційно-культурологічний.
30. ПП «ДІЛОВЕ РАДІО», м. Сміла Черкаської обл. («Радіо Мрія»), відмовлено у видачі
ліцензії на мовлення з використанням частоти 106,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської обл. на
підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
31. ТОВ «СМІЛА.ЮА», с. Балаклея Смілянського району Черкаської обл. («Радіо 102») та
КП «МЕДІА-ЦЕНТР», м. Сміла Черкаської обл. (радіо «Тясмин»), відмовлено у видачі
ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,0 МГц у м. Смілі Черкаської обл. на
підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
32. ТОВ «РАДІОКОМПАНІЯ «СРІБНА ХВИЛЯ», м. Київ («99,7 ФМ») та ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГОВЕРЛА», м. Львів («Дуже радіо») відмовлено у видачі
ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл. на
підставі частини першої статті 30 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
33. ТОВ «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «БЛІЦ», м. Біла Церква
Київської обл. («БЛІЦ-FM») відмовлено у видачі ліцензії на мовлення з використанням
частоти 104,9 МГц у м. Умані Черкаської обл. на підставі ч. 1 ст. 30 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».

34. ТОВ «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «БЛІЦ», м. Біла Церква
Київської обл. («БЛІЦ-FM»), відмовлено у видачі ліцензії на мовлення з використанням
частоти 105,9 МГц у м. Жашкові Черкаської обл. на підставі ч. 1 ст. 30 Закону України
«Про телебачення і радіомовлення».
№, дата

Назва рішення

РІШЕННЯ № 66
від 24.01.2017

Про заяву Редакції Звенигородського районного радіомовлення, м. Звенигородка Черкаської обл., щодо
видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні: фрагмент музики О. Соломахи до пісні «Моя
Звенигородщина» на слова М. Гірника)

РІШЕННЯ № 307
від 09.03.2017

Про заяву ПП «Гілея – А», смт. Маньківка Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера
програмної послуги (НР № 00282-п від 27.11.2015)

РІШЕННЯ № 306
від 09.03.2017
РІШЕННЯ № 340
від 16.03.2017

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНЖЕНЕР», м. Канів Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги (НР № 00336-п від 23.09.2010)

РІШЕННЯ № 392
від 16.03.2017

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 105,9 МГц у м. Жашкові Черкаської
обл.

РІШЕННЯ № 393
від 16.03.2017
РІШЕННЯ № 339
від 16.03.2017

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,9 МГц у м. Умані Черкаської обл.

РІШЕННЯ № 419
від 23.03.2017
РІШЕННЯ № 318
від 09.03.2017
РІШЕННЯ № 805
від 25.05.2017

Про заяву ТОВ «ТРК «ВІККА», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00275-м від
05.12.2016) (ефірне, логотип: «ВІККА»)

РІШЕННЯ № 819
25.05.2017

Про заяву РЕДАКЦІЇ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Шпола
Черкаської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00974-м від 06.11.2010) (ефірне,
логотип: «TV Шпола»)

РІШЕННЯ№1289
від 13.07.2017
РІШЕННЯ№1226
від 06.07.2017

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 104,9 МГц у
м. Умані Черкаської обл.

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 105,9 МГц
у м. Жашкові Черкаської обл.

Про заяву ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги
(НР № 00091-п від 28.10.2011)
Про заяву РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ М. УМАНІ ТА УМАНСЬКОГО РАЙОНУ, м. Умань Черкаської
обл., щодо видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні: два перших такти (фрагмент) вступу
української народної пісні «Там де Ятрань круто в’ється»)

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ІНЖЕНЕР», м. Канів Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги (НР № 00336-п від 23.09.2010)
Про заяву РЕДАКЦІЇ РАДІОМОВЛЕННЯ М. УМАНІ ТА УМАНСЬКОГО РАЙОНУ, м. Умань Черкаської
обл., щодо видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні: два перших такти (фрагмент) вступу
української народної пісні «Там де Ятрань круто в’ється»)

РІШЕННЯ № 875
від 01.06.2017

Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЧЕРКАСИ», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера
програмної послуги (НР № 00125-п від 26.06.2015)

РІШЕННЯ № 865
від 01.06.2017

Про заяву КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії на
мовлення (НР № 00427-м від 15.07.2015) (кабельне, логотип: «УМАНЬ»)

РІШЕННЯ№1067
від 29.06.2017

Про заяву ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КАБЕЛЬНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ – ЗОЛОТОНОША», м. Золотоноша
Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00126-п від
20.12.2010)

РІШЕННЯ№1225
від 06.07.2017
РІШЕННЯ № 864
від 01.06.2017

Про заяву КП «РЕДАКЦІЯ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС
ГОРОДИЩИНИ», м. Городище Черкаської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні:
фрагмент пісні «Про Городище», муз. М. М. Русакова)

Про заяву КП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ УМАНЬ», м. Умань Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії на
мовлення (НР № 00428-м від 08.05.2013) (ефірне, логотип: «УМАНЬ»)

РІШЕННЯ№1394
від 27.07.2017

Про заяву РЕДАКЦІЇ СМІЛЯНСЬКОГО МІСЬКРАЙОННОГО РАДІО, м. Сміла Черкаської обл., щодо
видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні: «Радіо СМІЛА»)

РІШЕННЯ№1416
від 27.07.2017

Про заяву ПП РК «ЧЕРКАСИ-ВИБІР», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР №
00489-м від 19.05.2015) (ефірне, позивні: «Радіо РОКС-Україна»)

РІШЕННЯ№1655
від 07.09.2017

Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги (НР № 00263-п від 30.08.2012, м. Канів)

РІШЕННЯ№1656
від 07.09.2017

Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної
послуги (НР № 00264-п від 30.08.2012, м. Черкаси, м. Сміла)

РІШЕННЯ№1704
від 14.09.2017

Про заяву КО «РЕДАКЦІЯ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОННОГО РАДІОМОВЛЕННЯ «ГОЛОС
ГОРОДИЩИНИ», м. Городище Черкаської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення (проводове, позивні:
фрагмент пісні «Про Городище», муз. М. М. Русакова)

РІШЕННЯ№1709
від 14.09.2017

Про заяву ПП «ТРК «СМІЛА-ТВ», м. Сміла Черкаської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної
послуги.

РІШЕННЯ№1711
від 14.09.2017

Про заяву ТОВ «ТК «САТУРН-TV», м. Умань Черкаської обл., щодо переоформлення ліцензії на
мовлення (НР № 00613-м від 18.01.2016) (ефірне, логотип: «СТV» (Сатурн-TV))

РІШЕННЯ№1732
від 14.09.2017

Про заяву ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА ТРК «ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл., щодо
продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0869-м від 23.02.2004) (ефірне, логотип: «Ятрань»)

РІШЕННЯ№1789
від 21.09.2017

Про заяву ТОВ «ОБЛАСНА НЕЗАЛЕЖНА ТРК «ЯТРАНЬ», м. Умань Черкаської обл., щодо
продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0869-м від 23.02.2004) (ефірне, логотип: «Ятрань»)

РІШЕННЯ№1753
від 21.09.2017

Про заяву ФОП ЦИМБАЛА В.В., м. Корсунь- Шевченківський Черкаської обл., щодо видачі ліцензії
провайдера програмної послуги.

РІШЕННЯ№1843від
05.10.2017
РІШЕННЯ№1842
від 05.10.2017

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у м. Каневі Черкаської обл.

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 99,7 МГц у
м. Каневі Черкаської обл.

РІШЕННЯ№1922
від 05.10.2017

Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ВАТУТІНО», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера
програмної послуги (НР № 00045-п від 14.04.2015)

РІШЕННЯ№1923
від 05.10.2017

Про заяву ТОВ «МАКЛАУТ ТВ ЗВЕНИГОРОДКА», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії
провайдера програмної послуги (НР № 00052-п від 21.04.2015)

РІШЕННЯ№2112
від 02.11.2017

Про заяву РЕДАКЦІЇ ШПОЛЯНСЬКОГО РАЙОННОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ, м.
Шпола Черкаської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 00974-м від 06.11.2010)

РІШЕННЯ№2164
від 09.11.2017

Про заяву ТОВ «ТК «АНТЕНА», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00881-м
від 05.05.2016)

РІШЕННЯ № 2308 від
30.11.2017

Про анулювання ліцензії на мовлення РЕДАКЦІЇ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОННОГО
РАДІОМОВЛЕННЯ, м. Золотоноша Черкаської обл. (НР № 1811-м від 26.12.2013) (проводове, позивні:
«перші акорди пісні М. Озірського, О. Запори «Златокрай»)

РІШЕННЯ № 2494 від
27.12.2017

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 100,4 МГц
у м. Кам’янці Черкаської обл.

РІШЕННЯ № 2495 від
27.12.2017

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 106,4 МГц у
м. Кам’янці Черкаської обл.

РІШЕННЯ № 2497
Від 27.12.2017

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,0 МГц
у с. Полянецькому Черкаської обл.

РІШЕННЯ № 2498
Від 27.12.2017

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,0 МГц
у м. Смілі Черкаської обл.

РІШЕННЯ № 2496
Від 27.12.2017

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 106,4 МГц у м. Кам’янці Черкаської
обл.

РІШЕННЯ № 2499
Від 27.12.2017

Про відмову у видачі ліцензії на мовлення з використанням частоти 102,0 МГц у м. Смілі Черкаської обл.

6. Стан виконання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної
послуги вимог щодо розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних
власників (контролерів), про пов’язаних осіб та про структуру власності
Для утвердження в суспільстві демократичних принципів відкритості і прозорості
наприкінці 2015 року було ухвалено законодавчі зміни щодо

необхідності розкриття

інформації про структуру власності медіа та кінцевих бенефіціарів.
Згідно з вимогами закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів
державної політики у сфері телебачення і радіомовлення», до 31 березня кожного року всі
телерадіокомпанії та провайдери в Україні зобов’язані були надати до Національної ради (а
також опублікувати на своїх веб-сайтах) відомості про структуру власності згідно із
затвердженим порядком, який набув чинності 11 березня.
Керуючись статтями 12, 31, 40, 72, 75 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13, частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну
раду

України

з

питань

телебачення

і

радіомовлення»,

Порядком

подання

телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру
власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної
послуги, затвердженим рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 2, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 17.02.2016 за № 251/28381, Національна рада визнала
порушення за неподання або несвоєчасне подання інформації про структуру власності
телерадіоорганізації або провайдера та зобов’язала сплатити штраф у розмірі 5% загальної
суми ліцензійного збору наступним телерадіоорганізаціям Черкаської області:
ТРО Черкаської області, що не подали (несвоєчасно подали) інформацію про структуру
власності

Строк дії
ліцензії
Національн
ої ради від

Вид
мовлення

НР №
00421п

17.03.2014

Провайдер

РІШЕННЯ № 1189 від 29.06.2017
Про накладання штрафу на ТОВ
«ЦЕНТР БІТМ», м.Звенигородка
Черкаської обл.

сплачено

Редакція радіомовлення
Драбівського району та смт
Драбів Черкаської області,
смт Драбів Черкаської обл.

НР №
00851м

17.05.2013

Проводове

РІШЕННЯ № 1188 від 29.06.2017
Про накладання штрафу
на Редакцію радіомовлення
Драбівського району та смт Драбів
Черкаської області, смт Драбів
Черкаської обл.

сплачено

11. 3.

Редакція Ватутінського
міського радіомовлення,
м. Ватутіне Черкаської обл.

НР №
0767-м

12.12.2008

Проводове

РІШЕННЯ № 1187 від 29.06.2017
Про накладання штрафу
на Редакцію Ватутінського міського
радіомовлення,
м. Ватутіне Черкаської обл.

сплачено

12. 4.

Маньківський районний центр
культури і дозвілля,
смт Маньківка Черкаської обл.

НР №
0999-м

18.09.2009

Проводове

РІШЕННЯ № 1191 від 29.06.2017
Про накладання штрафу
на Маньківський районний центр
культури і дозвілля, смт Маньківка
Черкаської обл.

сплачено

ФОП Василенко В. І.,
м. Корсунь-Шевченківський
Черкаської обл.

НР №
0823-п

18.05.2010

Провайдер
(ППП)

РІШЕННЯ № 1192 від 29.06.2017
Про накладання штрафу на ФОП
Василенко В. І.,

сплачено

Назва та місцезнаходження
ТРО

Номер
ліцензі
ї

 1.

ТОВ «ЦЕНТР БІТМ»,
м. Звенигородка Черкаської
обл.

5. 2.

№ з/п

14.

5.

Рішення Національної ради

Стан
виконання

м. Корсунь-Шевченківський Черкаської
обл.
 6.

ПП «ТРК «Сміла-ІТ»,
м. Сміла Черкаської обл.

НР №
0496-п

14.04.2008

Провайдер
(ППП)

РІШЕННЯ № 1186 від 29.06.2017
Про накладання штрафу на ПП «ТРК
«Сміла-ІТ»,
м. Сміла Черкаської обл.

сплачено

16. 7.

ТОВ Тальнівський телецентр
«АЛЬФА»,
м. Тальне Черкаської обл.

НР №
1202-м

29.12.2003

Ефірне
(телебачення)

РІШЕННЯ № 1190 від 29.06.2017
Про накладання штрафу
на ТОВ Тальнівський телецентр
«АЛЬФА», м. Тальне Черкаської обл.

сплачено

17. 8.

ПП «ТРК «Сміла-ТВ», м.
Сміла Черкаської обл.

НР №
0400-п

03.10.2007

Провайдер
(ППП)

РІШЕННЯ № 938 від 01.06.2017
Про накладання штрафу на ПП «ТРК
«Сміла-ТВ», м. Сміла Черкаської обл.

сплачено

18. 9.

ТОВ «Тальнівська районна
редакція радіомовлення», м.
Тальне Черкаської обл.

НР №
00328м

20.05.2008

Проводове

РІШЕННЯ № 940 від 01.06.2017
Про накладання штрафу на ТОВ
«Тальнівська районна редакція
радіомовлення», м. Тальне Черкаської
обл.

сплачено

19. 10.

ТОВ «ТРК «Експо-ТВ», м.
Черкаси

НР №
1240-м

06.06.2011

Кабельне
(телебачення)

РІШЕННЯ № 939 від 01.06.2017
Про накладання штрафу на ТОВ «ТРК
«Експо-ТВ», м. Черкаси

сплачено

У зв’язку з несплатою штрафів, накладених регуляторним органом на ліцензіатів
за неподання, несвоєчасне подання інформації про структуру власності або подання
інформації, що не відповідає дійсності, Національна рада про стягнення цих штрафів
стосовно телерадіокомпаній Черкаської області до суду не зверталась. Всі рішення
виконано у зазначений термін, діяльність приведено у відповідність до норм чинного
законодавства.

7. Підсумок
Упродовж 2017 року, відповідно до ст. 11 Закону України «Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення», представник Національної ради разом з
працівником

секретаріату

представника

забезпечували

реалізацію

повноважень

Національної ради на території регіону.
Серед пріоритетних напрямків роботи в 2017 році представника та працівника
секретаріату представника слід зазначити наступні:
 виконання рішень та розпоряджень керівництва Національної ради;
 проведення планових та позапланових перевірок;
 підготовка та надання службових записок щодо стану телерадіоінформаційного
простору регіону;
 виконання доручень голови та членів Національної ради;
 виконання контрольних рішень за результатами перевірок;
 моніторинги до планових та позапланових перевірок, ліцензійних справ
телерадіокомпаній для розгляду на засіданні Національної ради та інше;
 підготовка та надання інформації на засідання Національної ради для прийняття
рішень щодо телерадіокомпаній, які здійснюють діяльність на території області;
 здійснення

аналізу

розвитку

телерадіонформаційного

простору

з

метою

інформування як Національної ради, так і органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування регіону;
 здійснення

заходів

щодо

сприяння

подальшої

розбудови

цифрового

телерадіомовлення задля подальшого розвитку телерадіоінформаційного простору
Черкаської області;
 надання методичної та консультативної допомоги щодо підготовки пакету
документів до ліцензування та переоформлення ліцензій, а також

здійснення

електронної розсилки директорам телерадіокомпаній рішень Національної ради,
що стосуються діяльності місцевих компаній;
 участь у заходах культурного та просвітницького характеру, пов’язаних із
розвитком телерадіопростору регіону, співробітництво у цих питаннях із
місцевими органами влади,
 систематична робота зі скаргами телеглядачів, радіослухачів та абонентів
провайдерів програмної послуги з подальшим контролем щодо їх усунення;
 ведення відповідної документації та кореспонденції, яка надсилалася членам
Національної ради та структурним підрозділам;
Активний процес ліцензування телерадіокомпаній

у 2017 році

значним чином був

пов`язаний із тим, що представником було надано, зокрема близько 60 консультацій
стосовно підготовки пакету документів для отримання, внесення змін, переоформлення та
анулювання ліцензій.
Позитивній динаміці

дотримання телерадіокомпаніями регіону вимог чинного

законодавства сприяло, зокрема, здійснення представником індивідуальних електронних
розсилок директорам телерадіокомпаній пов’язаних з рішеннями Національної ради, які
стосуються діяльності місцевих компаній та регулюють сферу телерадіомовлення.
Пріоритетною складовою діяльності представника Національної ради у 2017 році
була систематична робота із зверненнями телеглядачів, радіослухачів, телерадіокомпаній.
Зміст переважної частини скарг та звернень у звітному періоді стосувався діяльності
компаній – провайдерів програмної послуги (трансляції російських мовників, тарифи,
якість послуг тощо).
Упродовж звітного періоду представник оперативно реагувала на звернення управлінь
облради, облдержадміністрації, райрад, інших державних установ із питань діяльності
телерадіокомпаній області.
Усі письмові запити було розглянуто й на них надано відповіді. 55% відсотка листів, а
також телефонних дзвінків на адресу представника стосувалися роз'яснень щодо:
передбачених діючим законодавством вимог до формування вартості програмної послуги
та зміни програм в пакетах провайдерів програмної послуги; змісту передач чи програм,
які, з точки зору заявників, не відповідають дійсності, або були образливі для них; якості
мовлення, зміни переліку каналів, які транслюються у мережах провайдерів програмної
послуги, інформації з питань діяльності телерадіоорганізації.
Ефективній роботі представника протягом року сприяла також системна співпраця з
прокуратурою

Черкаської області, УМВС України, СБУ, Державною інспекцією

електрозв’язку

в

Черкаській

області,

Податковою

адміністрацією,

регіональним

відділенням Антимонопольного комітету України, Черкаської філії ОРТПЦ, Черкаської
філії УДЦР,

громадськими організаціями. У питаннях контролю за дотриманням

телерадіоорганізаціями вимог законодавства про рекламу і спонсорування представник
Національної ради тісно співпрацювала з інспекцією з питань захисту прав споживачів у
Черкаській області.
Представник

регулярно бере участь в офіційних заходах області, колегіях

облдержадміністрації, сесіях та засіданнях комісій обласної ради, у фахових нарадах з
питань розвитку інформаційної сфери у регіоні. Представник була учасником експертних
семінарів: “Європейські практики щодо інформаційної безпеки: законодавчі інновації та
особливості імплементації” та “Цифрове радіомовлення: європейський досвід та
українські перспективи” в рамках проекту Ради Європи “Зміцнення свободи медіа та
створення системи Суспільного мовлення в Україні” в м. Київ.
Надія Горбаченко є членом Національної спілки журналістів України, членом
координаційної ради з питань інтелектуальної власності при обласній державній
адміністрації, член обласної козацької ради Черкащини, берегиня Українського
реєстрового козацтва, член Громадянського руху «За процвітання Черкащини», член журі
щорічного міжнародного телерадіофестивалю “Кобзар єднає Україну”. Представник
спрямовувала свою роботу на сприяння розвитку регіонального телерадіопростору.
Аналіз роботи місцевих телерадіоорганізацій у звітному періоді свідчить про зростання
основних показників дотримання місцевими телерадіокомпаніями умов ліцензій та вимог
чинного законодавства, підвищення їх конкурентоспроможності та пошуків найбільш
ефективних методів господарювання.
Представник спрямовувала свою роботу на сприяння розвитку регіонального
телерадіопростору

Представник Національної ради
в Черкаській області

Н.Горбаченко

