
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 587 

 

21.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 
 

Про стан виконання ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА  

ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця,  

рішення Національної ради від 21.01.2016 № 10 

(НР № 00556-м від 19.10.2012, 

багатоканальна телемережа МХ-5, логотип: «стилізована літера «В»  

на білому фоні та напис «Вінниччина») 
 

У період з 02.10.2014 по 21.01.2016 Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення ухвалила такі рішення стосовно аналізу діяльності 

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця: 

1) рішення від 02.10.2014 № 987, яким було застосовано санкцію 

«оголошення попередження»; 

2) рішення від 05.11.2015 № 1703, яким було застосовано санкцію 

«оголошення попередження»;  

3) рішення від 21.01.2016 № 10, яким було застосовано санкцію «стягнення 

штрафу». 

Пунктами 3 і 4 рішення від 21.01.2016 № 10 ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, було 

зобов’язано протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства і в тридцятиденний термін сплатити штраф. 

Національна рада неодноразово надсилала ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

рішення (розпорядження) про усунення порушень і сплату штрафу з додатком 

(рішення Національної ради від 05.11.2015 № 1703 та від 21.01.2016 № 10) 

рекомендованими листами за адресою, зазначеною в ліцензії та Державному 

реєстрі, а саме: 18.11.2015 (вих. № 17/3135) та 28.01.2016 (вих. № 17/176).  

Рекомендований лист від 28.01.2016 повернувся до Національної ради по 

причині закінчення встановленого строку зберігання, отже ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця,  

не отримувала від Національної ради поштову кореспонденцію. 

Результати моніторингу програмного наповнення від 05.02.2016 

засвідчили, що ліцензіат протягом двох тижнів не привів свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства, оскільки зафіксовано 

систематичні порушення частини сьомої статті 27 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» у зв’язку з відсутністю багатоканального 

мовлення. 

Крім того, в тридцятиденний термін ліцензіат штраф не сплатив. 



Проте тільки через два місяці після ухвалення Національною радою 

рішення від 21.01.2016 № 10 про сплату у тридцятиденний термін штрафу  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, з порушенням термінів виконання рішення 

сплатила штраф у розмірі 5 % від розміру ліцензійного збору, а саме  5443,10 

грн. (відповідно до виписки з рахунків Національної ради від 24.03.2016). 

Крім того, за інформацією представника Національної ради у Вінницькій 

області, ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, мовлення відновила тільки 14.04.2016 о 16:00  

з порушенням термінів виконання рішення Національної ради від 21.01.2016  

№ 10.  

Таким чином, ліцензіат не виконав рішення Національної ради  

від 21.01.2016 № 10 в частині зобов’язання в тридцятиденний термін сплатити 

штраф і протягом двох тижнів відновити мовлення, оскільки штраф було 

сплачено тільки через два місяці після ухвалення рішення, а мовлення 

відновлено тільки через дванадцять тижнів. 

Заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмої статті 28, пунктами 

а), б), е) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами 

першою, другою, п’ятою, шостою, восьмою та дванадцятою статті 72, частиною 

першою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та другою 

статті 75 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. Призначити позапланову перевірку діяльності ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця,  

з метою перевірки дотримання вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої 

статті 28, пунктів а), б), е) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


