
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1680 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 30.07.2020 № 888  

«Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми 

(НР № 00650-м від 19.09.2018,  

багатоканальне ТБ, логотип: «V»)» 

 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, керуючись пунктом 10 розділу 

VII 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), 

частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 30.07.2020 № 888  

«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми (НР № 00650-м від 19.09.2018, багатоканальне ТБ, логотип: «V»)», 

виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

23.12.2020 № 1680 

 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми 

(НР № 00650-м від 19.09.2018,  

багатоканальне ТБ, логотип: «V») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІДІКОН», м. Суми (ліцензія на мовлення НР № 00650-м від 19.09.2018, 

логотип: «V»), 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 4 год.  

30 хв./добу; 

формат не відповідає ліцензійним умовам: за ліцензією – інформаційно-

просвітницький, фактично – інформаційний; 

- наявність в ефірі не передбаченої ліцензією на мовлення ретрансляції 

програми ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми, з’являється елемент 

оформлення ефіру - передача виготовлена ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-

ТВ», на замовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН»; 

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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «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 (НР № 00650-м від 19.09.2018), 

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 та пунктом 10 розділу VII 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 безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІДІКОН», м. Суми (НР № 00650-м від 19.09.2018), 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); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

  2. Встановити строк проведення перевірки –  з 14.01.2021 по 28.01.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми, у термін до 18.01.2021 надати 

представнику Національної ради у Сумській області Якубенко Л.Л. шляхом 

надсилання на адресу: площа Незалежності, 2, оф. 129, м. Суми, 40000, 

документи/матеріали, необхідні для проведення перевірки:   



 

 

- запис ефіру за 23.06.2020 з позначенням часу або відеофайли запису ефіру, 

властивості яких чітко підтверджують, який часовий проміжок записано і коли 

створено такі файли; 

- завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 23.06.2020 та сітку мовлення із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення. У разі 

мовлення за допомогою ефірного серверу надати конвертований у формат .xls 

або .xml фрагмент ефірного плей-листа з програми формування ефіру та 

журнальний файл (log- файл) сервера за вказаний часовий проміжок зі 

збереженням всіх службових полів, включаючи порти і джерела вхідного та 

вихідного сигналу, а також надати розшифровку позначень та опис полів та 

формату файлу. 

У разі наявності спільного виробництва програми з ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, –  надати документи: 

- договір із додатками про спільне виробництво, а також підписані 

сторонами такого договору заявки на виробництво, заявки на надання технічної 

та матеріальної підтримки виробництва продукту, який демонструвався 

23.06.2020 у проміжки часу: 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, акти виконаних робіт (у вигляді завірених копій); 

- схему прийому-передачі сигналу програми ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ,  для розміщення в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми, завірену керівником ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН»; 

- опис взаємовідносин персоналу ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІДІКОН», м. Суми, з контрагентами по договору про спільне виробництво, в 

процесі яких створено телевізійний продукт, продемонстрований в ефірі у 

проміжки часу: 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, включаючи 

опис функцій кожного учасника спільного виробництва. Надати накази по 

підприємству, у яких така взаємодія зафіксована; 

- сценарії або сценарні й режисерські розробки передач, створених за 

вказаним договором і продемонстрованих в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми (НР № 00650-м від 19.09.2018), 

23.06.2020; 

- списки творчих і технічних працівників, які брали участь у створенні 

передач, продемонстрованих в ефірі 23.06.2020 у проміжки часу: 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, із зазначенням місця роботи та посади або 

функції; 

- копії актів виконаних робіт, актів введення в експлуатацію об’єктів 

авторських і суміжних прав, накази по підприємству про постановку в ефір 

вищезазначеного продукту; 

- завірені банком копії платіжних документів та/або інших документів, які 

підтверджують факт взаєморозрахунків, які велись для виконання обов’язків за 



 

 

вказаним договором про спільне виробництво. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІДІКОН», м. Суми,  

у термін до 18.01.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також 

матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телерадіокомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Олена ЛИСЕНКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


