
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 128 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

                                                                                                                    
Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів 

(НР № 00293-м від 23.08.2018, 

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK»,  

призначена рішенням від 06.03.2020 № 417 (із змінами,  

внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1690)) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшло звернення гр. Кульчицького О.П.  

(вх. № 15а/459 від 03.03.2020) з наріканням на трансляцію 28.02.2020 в ефірі 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

телемарафону «Тхне Соросом», що, на думку заявника, має ознаки маніпуляції 

суспільною свідомістю, розпалювання ненависті, поширення неправдивої 

інформації, мови ворожнечі. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія НР № 00293-м від 23.08.2018, 

логотип: «Z ZIK»), за 28.02.2020 зафіксовано трансляцію з 07.00 по 22.01 

МАРАФОНУ «Тхне Соросом», в якому було поширено висловлювання, що 

мають ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини); 

- абзаців четвертого, тринадцятого частини другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси 

фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи); 

- пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 06.03.2020  

№ 417 (із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020  
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№ 1690) було призначено позапланову безвиїзну перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів,  було 

направлено лист рекомендованою поштою від 28.12.2020 № 17/1800.  

Відповідно до наказу голови Національної ради від 24.12.2020 № 5а/264 

уповноважені особи Національної ради мали здійснити у період з 14.01.2021 -

28.01.2021 позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: 

«Z ZIK»). 

Відповідно до пункту 3 додатка до рішення від 23.12.2020 № 1690 

Національна рада зобов’язала ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у термін до 18.01.2021 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки:  

 - фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 28.02.2020, 

 завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 28.02.2020 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телерадіокомпанії. 

На виконання пункту 3 додатка до рішення Національної ради від 

23.12.2020 № 1690 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Львів, було надано такі документи, необхідні для проведення перевірки  

(вх. № 16/110 від 18.01.2021): витяг з журналу обліку передач за 28.02.2020, 

завірена керівником копія редакційного статуту телерадіокомпанії. 

 Уповноваженими особами Національної ради було зафіксовано факт 

відсутності копії сітки мовлення за 28.02.2020 із розподілом передач відповідно 

до програмної концепції мовлення. У листі ліцензіата не було зазначено 

причини відсутності сітки мовлення за 28.02.2020. 

 Окрім того, пунктом 4 додатка до рішення Національної ради від 

23.12.2020 № 1690 ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Львів, рекомендовано у термін до 18.01.2021 надати Національній раді 

письмові пояснення, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телерадіокомпанії, але ліцензіат їх не надав.  

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»: 

сітка мовлення – це документ, що містить перелік, послідовність, назву, 

час виходу в ефір теле- чи радіопрограм, теле- чи радіопередач і відображає 

основні напрями програмної концепції мовлення на конкретний період;  

програма (телерадіопрограма) - поєднана єдиною творчою концепцією 

сукупність передач (телерадіопередач), яка має постійну назву і транслюється 

телерадіоорганізацією за певною сіткою мовлення. 

Враховуючи вищезазначене, уповноваженими особами Національної ради 

було зроблено висновки, що телерадіоорганізація мала змогу надати сітку 

мовлення, оскільки такі дані, як перелік, послідовність, назва, час виходу в ефір 
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теле- чи радіопрограм, теле- чи радіопередач та основні напрями програмної 

концепції мовлення на конкретний період були достеменно відомі керівництву 

телерадіоорганізації. Однак ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, проігнорувало вимогу Національної ради та навіть 

не надало чіткого обґрунтування, у чому полягає об`єктивна неможливість 

надання копії сітки мовлення за вказаний період. Такі дії телерадіоорганізації 

розцінюються як умисне ненадання у повному обсязі запитуваних документів, 

необхідних для проведення перевірки. Вказана обставина вважається відмовою 

ліцензіата у проведенні перевірки. У зв’язку з чим, уповноваженими особами 

Національної ради було складено акт про відмову в проведенні перевірки 

телерадіоорганізації. 

Сітка мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», 

м. Львів, за 28.02.2020 була запитувана Національною радою для того, щоб 

звірити її з результатами моніторингу, даними із журналу обліку передач та 

дати максимально об’єктивну оцінку щодо відповідності вимогам 

законодавства. 

Разом з тим, у наданому до Національної ради журналі обліку передач 

тема: «Хто такий Джордж Сорос» зафіксована тільки у передачах «Чудова 

четвірка. Ранок» з 09:11:57 до 09:50:45, у «Ток – шоу о 13:00», що тривала з 

13:00:04 до 13:59:35, та «Чудова четвірка. Вечір» з 16:14:51 до 16:59:37. 

Актом про відмову у проведенні перевірки телерадіоорганізації 

уповноважені особи зафіксували факт відсутності запитуваної сітки мовлення 

за вказаний період, як ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних 

документів, необхідних для здійснення перевірки.  У зв’язку з цим, 

уповноважені особи Національної ради не змогли звірити акт моніторингу, дані 

з журналу обліку передач з запитуваною сіткою мовлення та  встановити всі 

обставини, які впливають на об’єктивну оцінку фактів.  

Відповідно до пункту 3 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, зареєстрованої 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), у рішенні Національної ради про призначення безвиїзної 

перевірки також зазначається строк проведення перевірки, документи, які 

необхідно надати ліцензіату та які стосуються предмету перевірки, а також 

термін їх надання. 

Ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, 

необхідних для здійснення безвиїзної перевірки, у термін, визначений 

рішенням Національної ради про призначення безвиїзної перевірки, є відмовою 

ліцензіата у проведенні перевірки, відповідно до пункту 15 розділу III цієї 

Інструкції. 

Відповідно до пункту 15 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 
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провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої 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), відмова ліцензіата у проведенні уповноваженими особами 

Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог 

законодавства є підставою для звернення до суду про анулювання ліцензії 

відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт про відмову в проведенні позапланової безвиїзної 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

від 28.01.2021, керуючись пунктом г) частини п’ятої статті 37, частиною 

першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою статті 72, 

частиною першою  статті 73, частиною першою статті 74, частиною першою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пунктом 15 

розділу ІІІ та пунктом 3 розділу VII Інструкції, статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Визнати факт відмови ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у проведенні уповноваженими особами 

Національної ради перевірки його діяльності відповідно до вимог 

законодавства України.  

2. Звернутись до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів,  

НР № 00293-м від 23.08.2018.  

3. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів. 

5. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління 

контролю та аналізу телерадіомовлення, управління організаційного та 

документального забезпечення. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


