
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1541  

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 
Про результати позапланової перевірки  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК  

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця 

(НР № 00556-м від 19.10.2012,  

багатоканальне мовлення, 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 ліцензіата було зобов’язано 

протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства і в тридцятиденний термін сплатити штраф. 

Через два місяці після ухвалення Національною радою рішення від 

21.01.2016 № 10 про сплату у тридцятиденний термін штрафу 

телерадіокомпанія 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). 

Результатами моніторингу від 05.02.2016 програмного наповнення 

ліцензіата було зафіксовано відсутність багатоканального мовлення. 

За інформацією представника Національної ради у Вінницькій області, 

телерадіокомпанія 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. 
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У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.04.2016 рішенням № 587 

було призначено позапланову перевірку ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця.  

   На виконання наказу голови Національної ради 5в/224 від 27.04.2016 було 

здійснено позапланову перевірку ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця (багатоканальне 

мовлення, логотип: «Стилізована літера «В» на білому фоні та напис 

«Вінниччина»), у результаті чого складено Акт № ПП/Вн./П/№164-16 від 

19.05.2016. 

У ході перевірки зафіксовано порушення вимог частини сьомої статті 27 

(Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), пункту а) частини першої 

статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії)  Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної 

концепції мовлення, зокрема, зменшено обсяг вітчизняних (за ліц. –  

16 год./добу, факт. – 7 год. 3 хв./добу), культурологічних (за ліц. – 6 год. /добу, 

факт. – 3 год. 2 хв./добу), розважальних програм (за ліц. – 5 год. /добу, факт. –  

1 год. 7 хв./добу), збільшено обсяг іноземних програм (за ліц. – 8 год./добу, 

факт. – 16 год. 53 хв./добу) та обсяг фільмопоказу (за ліц. – 6 год. /добу, факт. – 

16 год. 31 хв./добу),  відсутні дитячі програми (за ліц. – 30 хв./добу). 

Розглянувши Акт № ПП/Вн./П/№164-16 від 19.05.2016 позапланової 

перевірки ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, керуючись частиною сьомою статті 27, пунктом 

а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою та 

другою статті 73, частиною першою статті 74 Закону України «Про 

телебачення радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушень ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії), 

пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії)  Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не дотримується умов ліцензії 

в частині програмної концепції мовлення. 

2. Зобов’язати ліцензіата ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В 

разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 

призначити позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

3. Копії цього рішення Національної ради і акта перевірки долучити до 

ліцензійної  справи ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця. 
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4. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


