
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 352 

 

25.03.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 9 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми (НР № 01315-м від 27.02.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «V Відікон»)  

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІДІКОН», м. Суми (далі - ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», ліцензія на мовлення  

НР № 01315-м від 27.02.2018, логотип: «V Відікон»), за 23.06.2020 зафіксовано 

ознаки порушення ліцензіатом вимог частини п’ятої статті 6, частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 30.07.2020  

№ 889 (із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020  

№ 1681) було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», м. Суми. 

На виконання наказу голови Національної ради від  24.12.2020 № 5а/263 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми 

(регіональне багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: «V Відікон»), за 

результатами якої складено Акт № 16 від 28.01.2021. 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, було повідомлено Національною радою 

про проведення позапланової безвиїзної перевірки завчасно, шляхом надіслання 

Національною радою рекомендованого листа (№ 17/1798 від 28.12.2020). 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 23.06.2020 зафіксовано 

порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови  

ліцензії), частини 8 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), оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення, зокрема: 

зменшено частку програм (передач) власного виробництва: за ліц.– 23 год. 

30 хв./добу (97,92%), факт. – 11 год. 24 хв./добу (47,52%); 

відсутні науково-просвітницькі передачі (за ліц. – 04 год. 30 хв./добу); 

змінено формат мовлення: за ліц. – інформаційно-просвітницький, факт. – 

інформаційний, оскільки відсутні науково-просвітницькі передачі. 
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Крім того, в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, зафіксовано не 

передбачену ліцензією на мовлення ретрансляцію програм ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ (далі - ТОВ «ТРК «112-ТВ»), 

загальним обсягом 12 год. 27 хв. 37 сек./добу (51,92%) 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.   

Було проведено порівняння моніторингу телепрограми ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», м. Суми (ліцензія на мовлення НР № 01315-м від 27.02.2018), за 

23.06.2020 у м. Білопілля, з моніторингом телепрограми ТОВ «ТРК «112-ТВ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00076-м від 22.07.2013), за 23.06.2020 у  

м. Київ, та зафіксовано одночасне синхронне розміщення ідентичних програм та 

передач в ефірі цих телекомпаній, 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 (з урахуванням технічної затримки у часі за рахунок 

проходження телевізійного сигналу через радіотехнічне обладнання). 

Також порівняльний аналіз запису ефіру ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, 

за 23.06.2020 у м. Білопілля, та запису ефіру ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, за 

23.06.2020 у м. Київ зафіксував повну ідентичність змісту програм (їх істотних 

частин) та хронометражу програм, які були розміщені в телеефірі обох 

телерадіокомпаній 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. 

Оскільки відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

головною ознакою ретрансляції є прийом і одночасна передача, незалежно від 

використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або 

істотних частин таких програм, які транслюються мовником, є всі підстави 

вважати ретрансляцією розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, 

програм ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, 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.  

Про факт ретрансляції ліцензіатом телеканалу ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, 

свідчить розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, рекламних 

роликів, які ідентифіковані як «реклама» за допомогою титрів/рекламного 

логотипу «РЕКЛАМА» на їх початку і титрів/рекламного логотипу «РЕКЛАМА 

reklama@112ua»  наприкінці (з 08.13 по 08.15, з 09.15 по 09.16, з 12.28 по 12.29). 

Разом з тим, Договором № 11-06/2/20 від 11.06.2020 між ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», 

м. Суми, та ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  щодо спільного виробництва програм 

та передач (далі по тексту – Договір) не передбачено виготовлення та трансляцію 

реклами ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми.  

Аналіз запису ефіру за 23.06.2020 зафіксував, що ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми, під час ретрансляції програм ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  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 закриває логотип «112 

УКРАЇНА» рухомим рядком на фоні непрозорої стрічки з інформаційними 

повідомленнями та анонсами власних програм. 
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 Зафіксовано порушення частини п’ятої статті 6 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (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», м. Суми: 

транслювались передачі ТОВ «ТРК «112-ТВ», які не містили ім'я автора чи 

авторів, назву і адресу виробника програми (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); 

транслювались передачі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, які не містили 

адресу виробника: «Реальна політика» (у проміжки часу 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); 

транслювались передачі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, які не містили ім'я 

автора чи авторів і адресу виробника: «Погода» (у проміжки часу 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); 

транслювались передачі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, які не містили ім'я 

автора чи авторів, назву і адресу виробника програми: «Продовольчий 

моніторинг» (у проміжки часу з 06.17 по 06.18, з 07.17 по 07.18, з 13.18.02 

по13.18.27, з 17.18.04 по 17.18.29, з 19.20.00 по 19.20.25).  

Також копією рішення Національної ради від 23.12.2020 № 1681, що є 

додатком до листа Національної ради від 28.12.2020 № 17/1798, ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», м. Суми, було зобов’язано  надати представнику Національної ради 

у Сумській області документи/матеріали, які засвідчують правомірність 

трансляції в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, програм ТОВ «ТРК «112-

ТВ», м. Київ, а також було рекомендовано надати Національній раді письмові 

пояснення, а також матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці 

діяльності телерадіокомпанії. 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, у своєму поясненні від  18.01.2021 № 01 

не надає заперечень щодо виявлених фактів порушення умов ліцензії у частині 

програмної концепції мовлення, зокрема у частині відсутності науково-

просвітницьких передач та зміни формату мовлення. 

Разом з тим ліцензіат вважає, що відносини ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми, та ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, врегульовані Договором №11-06/2/20 

від 11.06.2020 щодо спільного виробництва програм та передач. Згідно із 

Договором ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, здійснює часткове фінансування 

виробництва ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, програм та передач, а ТОВ «ТРК 

«112-ТВ», м. Київ, надає ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, право публічного 

сповіщення таких програм і передач.   

Проте ліцензіатом не було надано документальних свідчень, що доводили б 

факт спільного виробництва програм та передач, та надання права публічного 

сповіщення програм і передач, які демонструвалися в ефірі ТОВ «ТРК 
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«ВІДІКОН», м. Суми, 23.06.2020 у проміжки часу з 00.00 по 00.51, з 05.05 по 

05.58, з 8.10 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, зокрема:  

- підписані сторонами Договору заявки на виробництво, заявки на надання 

технічної та матеріальної підтримки виробництва продукту; 

- акти виконаних робіт (у вигляді завірених копій); 

- схему прийому-передачі сигналу програми ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  

для розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, завірену керівником 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми; 

- опис взаємовідносин персоналу ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, з 

контрагентами по договору про спільне виробництво, в процесі яких створено 

телевізійний продукт, включаючи опис функцій кожного учасника спільного 

виробництва; накази по підприємству, у яких така взаємодія зафіксована; 

- сценарії або сценарні й режисерські розробки передач, створених за 

вказаним договором і продемонстрованих в ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми; 

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

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; 

-  документів про передачу прав на публічне сповіщення (копії актів 

виконаних робіт, актів введення в експлуатацію об’єктів авторських і суміжних 

прав, наказів по підприємству про постановку в ефір вищезазначеного продукту 

тощо).   

Відповідно до п. 2.1. Договору усі майнові права інтелектуальної власності 

на програми та передачі належать ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ. 

Згідно з п. 1.4. Договору передачі, програми та/або їх частини, створені 

згідно з умовами цього Договору, вважаються власним продуктом ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», м. Суми, та ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ.   

Частина п’ята статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

регламентує, що кожна індивідуальна програма чи передача має містити ім'я 

автора чи авторів, назву і адресу виробника програми. Проте моніторинг 

телепрограм ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, за 23.06.2020 зафіксував 

відсутність даної інформації під час трансляції програм  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.   

Тобто, незважаючи на передбачене Договором спільне виробництво 

програм та передач, програми та передачі, які транслювалися 23.06.2020 в ефірі 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН» у вищезазначені проміжки часу, не містили ім'я автора 

чи авторів, назву ТОВ «ТРК «ВІДІКОН» і адресу виробника (зокрема, м. Суми, 

вул. Харківська, буд .5). Відповідно, ліцензіат не може документально 

підтвердити, що програми та передачі, які транслювалися 23.06.2020 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, 



5 

 

з 12.20 по 12.59, з 17.18 по 18.55, з 19.21 по 23.00, з 23.08 по 23.56, належать до 

власного продукту.  

В ефірі ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, після кожного блоку передач ТОВ 

«ТРК «112-ТВ», м. Київ, з’являється елемент оформлення ефіру – заставка 

хронометражем 03 секунди з текстом: «112 УКРАЇНА» «ТРК ВІДІКОН» 

ПЕРЕДАЧА ВИГОТОВЛЕНА ТОВ «ТРК «112-ТВ», М. КИЇВ, НА 

ЗАМОВЛЕННЯ ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», М. СУМИ». 

Разом з тим, порівняльний аналіз запису ефіру ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми, за 23.06.2020 у м. Білопілля, із записом ефіру ТОВ «ТРК «112-ТВ»,  

м. Київ, за  23.06.2020 у м. Київ, зафіксував, що, не зважаючи на Договір про 

спільне виробництво програм, в ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, за 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 немає заставки 

з аналогічним текстом: «112 УКРАЇНА» «ТРК ВІДІКОН» ПЕРЕДАЧА 

ВИГОТОВЛЕНА ТОВ «ТРК «112-ТВ», М. КИЇВ, НА ЗАМОВЛЕННЯ ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», М. СУМИ».  

В ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, наявний тільки логотип «112 

УКРАЇНА». 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, 

малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних 

із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» запроваджено низку змін до 

законодавства, що регулюють правовідносини у сфері телебачення і 

радіомовлення. Зокрема, відповідно до пункту другого частини третьої розділу 

ІІ Закону про внесення змін ліцензіат у разі неможливості виконання ним 

визначеної ліцензією програмної концепції або інших умов ліцензії має негайно 

звернутися до регулятора з листом про тимчасовий відступ від умов програмної 

концепції або інших умов ліцензії. При цьому на ліцензіата покладено обов’язок 

обґрунтувати причини та обсяг вимог, що не можуть бути ним дотримані. 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, не зверталося до Національної ради з 

клопотанням про тимчасовий відступ від умов програмної концепції. 

Відтак, перевіркою встановлено порушення ТОВ «ТРК «ВІДІКОН»,  

м. Суми, 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 8 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). 

Розглянувши Акт № 16 від 28.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною п’ятою статті 6, частиною 

сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28,  пунктом а) частини першої статті 



6 

 

59, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 

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. Визнати порушення ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, частини п’ятої 

статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, НР № 01315-м від 27.02.2018, оголосити 

попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми, протягом місяця 

з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий 

ліцензіату для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного 

законодавства, Національна рада може призначити позапланову перевірку та 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «ВІДІКОН», м. Суми. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК 

«ВІДІКОН», м. Суми. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


