
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 626 

 

20.05.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

(НР № 01171-м від 13.09.2017, супутникове мовлення,  

логотип: «стилізований під дитячі іграшки напис  

латинськими літерами NIKI та напис kids») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01171-м від 

13.09.2017), за 29.11.2020 зафіксовано ознаки порушення вимог частини першої 

статті 9,  частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

обсяг національного аудіовізуального продукту склав 4,9% (1 год 10 хв/добу),  

а також ліцензіат не дотримується умов ліцензії в частині програмної концепції 

мовлення: зменшено обсяг дитячих передач та аудіовізуальних творів, 

розрахованих на дитячу аудиторію. За інформацією Державного агентства 

України з питань кіно (далі по тексту – Держкіно) (лист вх. № 16/263 від 

01.02.2021), анімаційні фільми: «Нові пригоди Фігаро», «Щасливчик Фред», 

«Гріззі та лемінги», «Друзяки з ферми», «Нікі та кролик Ваня», «На удачу», 

«Читай по губах», «Слідство веде Міррет», «Спукі», «Весела ферма», 

«Зомбашки», «Я і мій робот», «Мінлива хмарність. Часом фрикадельки», «Ліга», 

які демонструвалися в ефірі ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»,  

м. Київ, 29.11.2020, розраховані не на дитячу аудиторію, а на загальну, що не дає 

підстав для зарахування їх до обсягу дитячих передач чи творів, розрахованих на 

дитячу аудиторію. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.02.2021 рішенням № 187 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/88, зі 

змінами, внесеними наказом голови Національної ради від 25.03.2021 № 5а/118, 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ  (супутникове мовлення, позивні: 

«стилізований під дитячі іграшки напис латинськими літерами NIKI та напис 

kids»), за результатами якої складено Акт № 99 від 26.03.2021.  

Відповідно до пункту 3 рішення від 25.02.2021№ 187 Національна рада 

зобов’язала ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, у термін до 

17.03.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: вул. 
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Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для проведення 

перевірки: фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 29.11.2020, 

завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; завірену керівником 

копію сітки мовлення за 29.11.2020 із розподілом передач відповідно до 

програмної концепції мовлення; завірену керівником копію державних 

посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, які 29.11.2020 

демонструвались в ефірі ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, надало документи, що 

відносяться до предмету перевірки, з порушенням встановленого Національною 

радою терміну надання відповіді: супровідний лист з документами ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, надійшов у Національну раду 

18.03.2021 за вх. № 16/1221.  

Також, ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, скористалося 

наданими Національною радою рекомендаціями, що містяться в пункті 4 

результативної частини рішення від 25.02.2021 № 187, про надання письмових 

пояснень, а також матеріалів та документів, які сприяли б об’єктивній оцінці 

діяльності телекомпанії. 

Зокрема, ліцензіатом вказано на факт наявності у нього державних 

посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів, які 29.11.2020 

демонструвались в ефірі ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

та які вказують на подвійну ідентифікацію країн походження аудіовізуального 

твору, а саме: іноземна країна та Україна (та/або ТОВ «Дитяче телебачення»). 

Пояснення ліцензіата стосовно фільмів з індексом «ДА» опрацьовано та 

взято до уваги. 

Аналіз наданих ліцензіатом документів свідчить про те, що на частину 

фільмів, сповіщених в ефірі ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»,  

м. Київ, 29.11.2020, ліцензіат має прокатні посвідчення, які можна віднести до 

національного продукту, оскільки прокатні посвідчення вказують на те, що 

авторське право чи право власності на фільми частково належить суб’єкту 

кінематографії України (ст. 3 Закону України «Про кінематографію»). До таких 

фільмів належать: 

«На удачу» (Канада. Дитяче телебачення України); 

«Читай по губах» (Франція-Україна); 

«Слідство веде Міррет» (Франція-Україна); 

«Я і мій робот» (Франція-Україна); 

«Мінлива хмарність. Часом фрикадельки» (Канада-Україна. Дитяче 

телебачення України); 

«Ліга» (Південна Корея. Дитяче телебачення України); 

«Друзяки з ферми»  (Іспанія-Україна. Дитяче телебачення України); 

«Щасливчик Фред» (Іспанія-Україна. Дитяче телебачення України). 

З урахуванням цієї інформації здійснено повторний перерахунок власного 

та національного продукту, дитячих програм та передач, які демонструвались в 

ефірі ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 29.11.2020, та 

зроблено порівняння з даними, які містяться у сітці мовлення за 29.11.2020, 

наданій ліцензіатом на вимогу Національної ради.  
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Встановлено, що у загальному обсязі мовлення за добу 29.11.2020 фактично 

національний аудіовізуальний продукт становить – 62,4 %.  

Щодо інформації Держкіно (лист вх. № 16/263 від 01.02.2021), з’ясовано, що 

вона стосується лише наявності прокатного посвідчення (терміну дії прав на 

фільм) та індексу умов розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Даних про країну виробника Національна рада у своєму листі до Держкіно 

(вих. № 17/1758 від 18.12.2020) не запитувала. Повторний запит саме з цього 

питання до Держкіно не направлявся. 

Також взято до уваги, що відповідно до Положення  про державну 

реєстрацію фільмів (затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв 

України 31.08.2004  N 571, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 

жовтня 2004 р. за N 1306/9905) індекс «ЗА», присвоєний окремим фільмам, які 

транслювались 29.11.2020, не містить обмежень для дитячої аудиторії та дає 

підстави для зарахування їх до обсягу дитячих передач чи творів, розрахованих 

на дитячу аудиторію, оскільки згідно з Положенням  про державну реєстрацію 

фільмів: «Фільми з індексом "ЗА" - категорія загальнодоступних фільмів, для 

глядачів будь-якого віку. Фільми цієї категорії розраховані на сімейний 

перегляд. Тобто такі, що порушують теми, які однаково цікаві  та  зрозумілі  

більшості  глядачів незалежно від їх віку, інтелектуального рівня, соціального 

стану. Як правило, вони вирішені в доступній розважальній формі. Пропагують 

сімейні цінності. Реалії складної дійсності (смерть, страждання, горе, насильство 

тощо) подаються з максимальною умовністю. 

Виключаються будь-які сцени, які можуть негативно впливати на психіку 

людей, а особливо дітей: натуралістичний показ жорстокості і насильства,  

фізіології сексу; допускається тільки естетизована демонстрація оголеного тіла, 

орієнтована на зразки високого мистецтва».  

 Відповідно до цього скориговано дані Акта моніторингу мовлення ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, за 29.11.2020, стосовно дитячих 

передач, які становлять – 95% усього добового наповнення ефіру. 

Відтак, перевіркою встановлено, що  ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, супутникове телебачення, логотип: «стилізований під 

дитячі іграшки напис латинськими літерами NIKI та напис kids», загалом 

дотримується вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини першої статті 9 (У загальному обсязі мовлення кожної 

телерадіоорганізації не менше 50 відсотків має становити національний 

аудіовізуальний продукт), оскільки обсяг національного аудіовізуального 

продукту склав 62,4% (14 год. 59 хв./добу); 

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), оскільки обсяг дитячих передач та аудіовізуальних творів, 

розрахованих на дитячу аудиторію: за ліцензією – не менше 15 год. 36 хв./добу, 

фактично –  22 год.  49 хв./добу.  
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Однак під час розгляду результатів позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, було взято до уваги, що у 

передачах спільного виробництва не було зазначено виробника програми з 

української сторони, що є ознакою порушення частини  п’ятої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», проте це не було предметом 

перевірки. 

З метою недопущення в подальшому порушення ліцензіатом частини 5 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  є доцільним 

звернутися до ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, з 

рекомендацією щодо розміщення в даних про кожну індивідуальну програму чи 

передачу спільного виробництва імені автора чи авторів, назви і адреси всіх 

виробників програми. 

Розглянувши Акт № 99 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, керуючись частиною 

першою статті 70 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. Інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, взяти до відома. 

2. З метою недопущення в подальшому порушення ліцензіатом частини 5 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  звернутися до  

ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, з рекомендацією щодо 

розміщення в даних про кожну індивідуальну програму чи передачу спільного 

виробництва імені автора чи авторів, назви і адреси всіх виробників програми. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


