
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 627 

 

20.05.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 14 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

(НР № 01172-м від 13.09.2017, супутникове мовлення,  

логотип: «стилізований під дитячі іграшки напис  

латинськими літерами NIKI та напис junior») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01172-м від 13.09.2017), за 

29.11.2020 зафіксовано ознаку порушення вимог частини першої статті 9,  пункту 

а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки обсяг національного аудіовізуального продукту склав 8%  

(1 год 55 хв/добу). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.02.2021 рішенням № 188 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/89 було 

проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ  (супутникове мовлення, позивні: «стилізований під дитячі 

іграшки напис латинськими літерами NIKI та напис junior»), за результатами якої 

складено Акт № 100 від 26.03.2021.   

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіату було 

направлено лист рекомендованою поштою вих. № 17/358 від 01.03.2021. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення від 25.02.2021 № 188 

Національна рада зобов’язала ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»,  

м. Київ, у термін до 17.03.2021 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 

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 та 

письмові пояснення, що відносяться до предмета перевірки: лист з переліком 

документів, зареєстровано у Національній раді 18.03.2021 за вх. № 16/1220. 

У результаті наданих копій державних посвідчень на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів встановлено, що переважна 



2 

 

більшість аудіовізуальних творів, які сповіщувалися в ефірі 29.11.2020, є 

продуктом спільного виробництва України та іноземних держав. Виробником з 

української сторони зазначається ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», 

м. Київ. До таких творів належать анімаційні фільми: 

«Йо-Йо» (Іспанія-Україна, IMIRA ENTERTAIMENT/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Зіггі і диво вагон» (Бельгія-Україна, Grid Animation/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Мандрівник Ходжі» (Іспанія-Україна, IMIRA ENTERTAIMENT/ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Малятко ЗУ»  (Франція-Україна, Syber Group Studios/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Аджі Баджі» (Польща-Україна, BADI BADI/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Піратка і капітан» (Франція-Україна, Millimages S.A./ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Текс» (Іспанія-Україна, Neptuno Filsms/ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ»), 

«Щоденники Мікі» (Іспанія-Україна, SuperToons/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Райдужна Рубі»  (Велика Британія-Україна, DHX MEDIA/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Маленькі люди» (Канада-Україна, DHX MEDIA/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Стрибунці» (США, Saban Brands/ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ»), 

«Маленькі приятелі» (Італія, GRUPPO ALCUNI srl/ТОВ «ДИТЯЧЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»), 

«Рафік, Толік та Додік» (Велика Британія, Collingwood&Co/ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ»). 

У ліцензіата наявні також державні прокатні посвідчення і на анімаційні 

фільми виключно іноземного виробництва, які зафіксовано в ефірі ТОВ 

«ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, у день моніторингу 29.11.2020. 

При цьому 7 прокатних посвідчень були видані ліцензіату Державним 

агентством України з питань кіно вже у березні 2021 року.  

Таким чином, у результаті звірки наданих ліцензіатом документів, що 

стосуються предмету перевірки, з актом моніторингу за 29.11.2020 встановлено, 

що у загальному обсязі мовлення ТОВ «ДИТЯЧЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ», 

м. Київ, національний аудіовізуальний продукт становив 17 год. 54 хв./добу  із 

загального обсягу мовлення 24 год/добу, або 74,6 %.  

Отже, телерадіоорганізація дотримується вимог частини першої статті 9  

(У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації не менше 50 

відсотків має становити національний аудіовізуальний продукт) та пункту а) 

частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 
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законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

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 № 100 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 

 


