
Загальна інформація про застосовані санкції до телерадіоорганізацій (ТРО) у 2020 році  
 
За результатами моніторингів і під час проведення перевірок виявлено порушення умов ліцензій 

і вимог чинного законодавства в діяльності 82 ліцензіатів. До 58 з них застосовано санкцію 
«оголошення попередження», до 10 – стягнення штрафу на загальну суму 466 117,21 грн., до 2 – 
звернення до суду про анулювання ліцензії. 

 

 
 

Типовими порушеннями, за які Національна рада застосувала санкції в 2020 році до ТРО були:  

 невиконання умов ліцензії в частині програмної концепції; 
 не зазначення у передачах інформації про автора; 
 недостатня частка пісень державною мовою при радіомовленні;  
 недотримання Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті; 
 порушення Закону України «Про рекламу» (переважно у діяльності регіональних 

телерадіоорганізацій); 
 ретрансляція іноземної програми, зміст якої не відповідає законодавству України та ін. 

 
 

Слід зазначити, що в 2020 році вимоги щодо обсягу мовлення державною мовою в ефірі 
загальнонаціональних телекомпаній (в загальному тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій 
загальнонаціональної категорії мовлення передачі та/або фільми, виконані державною мовою, мають 
становити 75% загальної тривалості передач та/або фільмів (або їх частин) у кожному проміжку між 07:00 
та 18:00 і між 18:00 та 22:00;  а також щодо того, що телерадіоорганізації забезпечують частку передач 
новин державною мовою в обсязі не менше як 75% загальної тривалості всіх передач новин, поширених 
телерадіоорганізацією в кожному проміжку часу між 07:00 та 18:00 і між 18:00 та 22:00) були дотримані. 

Про це свідчать результати моніторингу 28 загальнонаціональних телекомпаній (ефірне цифрове 
мовлення), проведені протягом лютого, травня, липня, серпня та жовтня 2020 року.  

 
 
І. Щодо застосування санкції «оголошення попередження». 
Всього 58 санкцій «оголошення попередження» (протягом 2020), з них, зокрема за: 
1) порушення Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті в 2020 році  - застосовано до 4 ліцензіатів (ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ; ТОВ 
«ГОЛДБЕРРІ», м. Київ; ТОВ «РАДІО МІКС», м. Дніпро; ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів); 



2) пοрушення рекламнοгο закοнοдавства – застосовано дο 3 ліцензіатів (ТОВ «БІЗНЕС МЕДІА 
ЛТД», м. Київ; ТОВ «МІСЬКА ТРК «ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці; ТОВ ТРК «АКАДЕМ TV», м. Суми); 

3) не дотримання обсягу національного продукту - застосовано до АТ «НСТУ» (програма 
«UA:КУЛЬТУРА») через, те що  обсяг національного аудіовізуального продукту в загальному обсязі 
мовлення  становив менше, ніж 50%, які визначені законодавством (був 42%, 43%).  

4) за порушення програмної концепції мовлення - застосовано до  8 ліцензіатів.  
Приклад. до АТ «НСТУ» (програма «UA:КУЛЬТУРА») було застосовану таку санкцію через 

зменшення загального обсягу мовлення (за ліцензією 24, факт. – 16); відсутність мовлення в певних 
проміжках часу; не дотримання мінімальної частки національного аудіовізуального продукту (за 
ліцензією – не менше 90%, фактично 42%); 

5) зміну логотипу, відсутність автора передачі – застосовано до 4 ліцензіатів; 
6) порушення універсальної програмної послуги / ретрансляцію іноземних програм, що не 

входять до переліку адаптованих  – застосовано до 37 провайдерів; 
7) розповсюдження фільму, в якому одним із учасників є особа, внесена до Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці – застосовано до 1 ліцензіата; 
8) розповсюдження недостовірної інформації / популяризація органів держави-агресора – 

застосовано до 3 ліцензіатів (ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ; ТОВ «НАШ 365», м. Київ; ТОВ «НОВИНИ 24 
ГОДИНИ», м. Київ). 

 
ІІ. Щодо застосування санкції «стягнення штрафу» 
Всього 10 санкцій «стягнення штрафу» на загальну суму 466 117,21 грн., з них зокрема за : 
 

           1) поширення інформації, яка містила заклики до розв’язування агресивної війни або її 
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі й ненавист і– 
застосовано до ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ та ТОВ «Новини 24 години», м. Київ. Примітка. не 
виконання рішень НР цими компаніями призвело до несплати штрафів на суму 211 251 грн. 
           2) не дотримання радіомовниками норм щодо ведення програм і обсягу пісень українською 
мовою (частка пісень державною мовою у певних проміжках часу склала менше 35 %)  –  застосовано 
до «Перець ФМ» (1 рішення) і «Радіо Шансон» (2 рішення) (Примітка. Загальна сума штрафів до цих 
компаній за 3 рішеннями) – становила 227 009,08  грн. Також було застосовано до компаній: ТОВ 
«МІСЬКА ТРК «ЧЕРНІВЦІ», м. Чернівці (штраф - 6 242, 50 грн.); ТОВ «ТРК МАЯК», м. Олександрія 
Кіровоградської обл. (частка пісень державною мовою становила менше 35 відсотків від загального 
обсягу пісень) (штраф - 2865,88 грн.) 
           3) ретрансляцію іноземної програми, зміст якої не відповідає законодавству України -  
застосовано до ТОВ «ГОЛДЕН ЛІНКС», м. Запоріжжя (штраф - 2 627,50 грн); ТОВ ТРО «ПОРТ», м. Попасна 
(штраф - 7 882,50 грн); МКП КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ «ТОНІС», м. Олешки (Цюрупинськ) Херсонської 
обл (штраф - 8 238,75 грн). 

 
 
ІІІ. Щодо застосування санкції «звернення до суду про анулювання ліцензії» 
Всього 2 санкції «звернення до суду про анулювання ліцензії» – застосовано до ТОВ 

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПРОМІНЬ», м. Чернівці (через відмову у проведенні перевірки); ТОВ «РАДІО МАЯК»,  
м. Одеса (через невиконання розпорядження про усунення порушень). 

 
 


