НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 889
30.07.2020

м. Київ

Протокол № 20
Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 23.12.2020 № 1681

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми
(НР № 01315-м від 27.02.2018,
багатоканальне ТБ, логотип: «V Відікон»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ВІДІКОН», м. Суми, за 23.06.2020 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом
вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
1) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови
ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59
(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензій), оскільки зафіксовано:
- недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення:
зменшено частку програм (передач) власного виробництва: за ліцензією – не
менше 23 год. 30 хв./добу (97,92%), фактично – 11 год. 24 хв.
17 сек./добу (47,52%);
відсутні:
науково-просвітницькі передачі: за ліцензією – не менше 3 год. 30 хв./добу;
освітні передачі: за ліцензією – не менше 30 хв./добу;
формат не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією – інформаційнопросвітницький, фактично – інформаційний;
- наявність в ефірі не передбаченої ліцензією на мовлення ретрансляції
програми ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип: «112 УКРАЇНА») загальним обсягом
12 год. 27 хв. 37 сек./добу (51,92%) (з 0:00 по 0:51, з 05:05 по 05:58, з 08:10 по
11:55, з 11:59 по 12:14, з 12:20 по 12:59, з 17:18 по 18:55, з 19:21 по 23:00, з
23:08 по 23:56). Слід зазначити, що після ретрансляції блоку передач ТОВ «ТРК
«112-ТВ», м. Київ, в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, з’являється елемент
оформлення ефіру - передача виготовлена ТОВ «ТРК «112-ТВ», на замовлення
ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»;
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2) частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи
передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника
програми), оскільки в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»:
- ретранслювались передачі ТОВ «ТРК «112-ТВ» (логотип: «112
УКРАЇНА»), (з 0:00 по 0:51, з 05:05 по 05:58, з 08:10 по 11:55, з 11:59 по 12:14, з
12:20 по 12:59, з 17:18 по 18:55, з 19:21 по 23:00, з 23:08 по 23:56), які не
містили ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми;
- транслювались власні передачі, які не містили:
адресу виробника: «Реальна політика» (з 00.52 по 01.41, з 03.25 по 04.02),
«Вистава Шевченко» (з 01.41 по 03.01), «Music Суми UA» (з 03.01 по 03.25,
з 04.02 по 04.19, з 04.43 по 05.05), «Кут зору» (з 04.19 по 04.43), «Пазли»
(з 06.19 по 06.57, з 07.19 по 08.10, з 13.20 по 14.01, з 15.27 по 16.14),
«Соняшники» (з 14.01 по 15.27), «Театр Щепкіна» (з 16.14 по 16.55);
ім'я автора чи авторів і адресу виробника: «Погода» (з 06.18 по 06.19, з 07.18 по
07.19, з 13.18 по 13.19, з 19.20 по 19.21), «Правила поведінки на воді»
(з 23.02 по 23.08), «Новини» (з 06.00 по 06.17, з 07.00 по 07.17, з 13.00 по 13.17,
з 17.00 по 17.17, з 19.00 по 19.20);
ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми: «Продовольчий
моніторинг» (з 06.17 по 06.18, з 07.17 по 07.18, з 13.18.02 по 13.18.27,
з 17.18.04 по 17.18.29, з 19.20.00 по 19.20.25).
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми, за 23.06.2020, керуючись
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ
Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення
перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням
Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від
09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«ВІДІКОН», м. Суми (НР № 01315-м від 27.02.2018), з метою перевірки
дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи
передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника
програми);
- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови
ліцензії);
- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися
визначеної програмної концепції мовлення);
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- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на
проведення позапланової виїзної перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

