
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1263 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця 

(НР № 00556-м від 19.10.2019, 

багатоканальне мовлення (МХ-5), логотип: стилізована літера «В» на білому  

фоні та напис «Вінниччина») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця 

(ліцензія на мовлення НР № 00556-м від 19.10.2019), за 28.06.2021 зафіксовано 

ознаки порушення вимог 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 рішенням Національної ради від 01.07.2021  

№ 842 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця. 

На виконання наказу голови Національної ради від 02.07.2021 № 5а/176 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця (регіональне багатоканальне 

мовлення, логотип: стилізована літера «В» на білому фоні та напис 

«Вінниччина»), за результатами якої складено Акт № 156 від 30.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, було повідомлено 

рекомендованим листом вих. № 17/1163 від 06.07.2021. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення Національної ради 

від 01.07.2021 № 842 Національна рада зобов’язала ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, у термін до 20.07.2021 

надати представнику Національної ради в Вінницькій області документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки, шляхом надсилання на адресу: 

вул. Соборна, 72, к. 308, м. Вінниця, 21001. 

Крім того, зазначеним рішенням ліцензіату було рекомендовано у термін до 

20.07.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

За результатами моніторингу телерадіопрограми ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця 

(ліцензія на мовлення НР № 00556-м від 19.10.2019), за 28.06.2021 зафіксовано 

ознаки порушення вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний 
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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) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення, а саме: не передбачену ліцензією на мовлення 

ретрансляцію телепрограми ТОВ «НАШ 365», м. Київ, загальним обсягом 8 год. 

01 хв./добу в проміжки часу: з 11.00 по 14.00, з 14.58 по 16.58, з 20.59 по 00.00.   

Було проведено порівняння моніторингу телепрограми ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця 

(ліцензія на мовлення НР № 00556-м від 19.10.2019), за 28.06.2021 з 

моніторингом телерадіопрограми ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія на 

мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), за 28.06.2021 та зафіксовано одночасне 

синхронне розміщення ідентичних програм та передач в ефірі цих телекомпаній 

у проміжки часу: з 11.00 по 14.00, з 14.58 по 16.58, з 20.59 по 00.00. 

Порівняльний аналіз запису ефіру ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, за 28.06.2021 та запису 

ефіру ТОВ «НАШ 365», м. Київ, за 28.06.2021 зафіксував ідентичність змісту 

програм (їх істотних частин) та хронометражу програм, які були розміщені в 

телеефірі обох телекомпаній у проміжки часу: з 11.00 по 14.00, з 14.58 по 16.58, 

з 20.59 по 00.00.   

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. Тому розміщення в 

ефірі ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 28.06.2021 програм ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у 

проміжки часу: з 11.00 по 14.00, з 14.58 по 16.58, з 20.59 по 00.00 має ознаки 

ретрансляції. 

Про факт ретрансляції ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, ефіру телеканалу ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

свідчить також розміщення в ефірі ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, рекламних роликів додатка MEGOGO, які 

ідентифіковані за допомогою рекламного логотипу «НАШ. РЕКЛАМА 

+38 093 920 23 23» та QR-кода (з 12:00:49 по 12:01:14; з 13:56:31 по 13:57:24). 

При цьому Договором № 2-2021 від 20.06.2021 між ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, та ТОВ «НАШ 365», м. Київ,  

щодо спільного виробництва програм та передач не передбачено виготовлення 

та трансляцію реклами ТОВ «НАШ 365» в ефірі ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА». 

Аналіз запису ефіру за 28.06.2021 зафіксував, що ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, під час ретрансляції програм 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у проміжки часу з 11:00 по 14:00, з 14:58 по 16:58, з 

20:59 по 00:00 закриває логотип «НАШ» у лівому верхньому куті написом 

«НАЖИВО». Крім того, у верхньому правому куті під логотипом «Вінниччина» 



3 

 

у ці ж проміжки часу відбувається зворотній відлік часу програми «Межа», що 

виходить в ефір о 21:00 на каналі «НАШ». Зворотній відлік часу хронологічно 

тотожний такому самому на каналі «НАШ».  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

надала лист-пояснення №19/07/21-1 від 19.07.2021. Голова правління компанії  

С. Драчук поінформував, що в компанії звільнився програмний директор, який 

виконував обов’язки інженера ефіру. Ця ситуація загрожувала зупинкою ефіру, 

тому було прийнято рішення про тимчасову співпрацю в рамках спільного 

виробництва програм та подальшої їх трансляції з ТОВ «НАШ 365». Далі в листі 

стверджується, що згідно зі схемою прийому та передачі сигналу ретрансляція 

мала бути відсутньою, однак «працівник, який прийняв обов’язки інженеру 

ефіру, спричинив помилку в прийомі-подачі сигналу через відсутність досвіду 

роботи». Тим самим ліцензіат не заперечує факт ретрансляції передач  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, в ефірі ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця. Витяг із журналу обліку телепередач за 28.06.2021 

у часових проміжках 11:00-14:00, 15:00-17:00 та 21:00-00:00 містить запис «ТП 

НАШ» (при цьому сітка мовлення компанії на 2021 не передбачає в ефірі передач 

ТОВ «НАШ 365»). Журнальний файл (log-файл) ефірного сервера за 28.06.2021 

зафіксував у часові проміжки 11:00:12-14:00:13, 14:58:27-16:58:29 та 20:59:18-

23:59:26 трансляцію передач під текстовою стрічкою {Nagivo_NASH} (Наживо 

НАШ). 

Отже, надані компанією матеріали підтверджують факт ретрансляції  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, передач 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у зазначені часові проміжки загальним обсягом  

8 год. 01 хв./добу. 

В ефірі ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА»,  

м. Вінниця, двічі впродовж доби, о 14:00:17 та 16:58:31 після блоку передач  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, було зафіксовано елемент оформлення ефіру – 

заставка хронометражем 03 секунди з текстом  «Програма виготовлена  ТОВ 

«НАШ 365», м. Київ, на замовлення ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця». 

Порівняльний аналіз запису ефіру ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, здійсненого 28.06.2021 у м. Вінниці, із записом 

ефіру ТОВ «НАШ 365», м. Київ, здійсненого 28.06.2021 у м. Києві,  зафіксував, 

що, незважаючи на Договір про спільне виробництво програм, в ефірі  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, за  28.06.2021 о 14:00:17 та 16:58:31 заставка з 

аналогічним текстом відсутня.  

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 
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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. 

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця,  

не зверталася до Національної ради з клопотанням про тимчасовий відступ від 

умов програмної концепції. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

28.06.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів  

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

зафіксовано порушення 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) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення, а саме: ретрансляцію телепрограми ТОВ «НАШ 

365», м.Київ, загальним обсягом 08 год. 01 хв./добу в проміжки часу: з 11:00 по 

14:00, з 14:58 по 16:58, з 20:59 по 00:00, що не передбачено умовами ліцензії. 

Розглянувши Акт № 156 від 30.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частинами першою, 

третьою статті 46, пунктом а) частини першої статті 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 ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК 

«ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, частини сьомої статті 27, частини восьмої  

статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення».  

2. ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця, 

НР № 00556-м від 19.10.2019, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ОА «ВІННИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», 

м. Вінниця, шляхом видачі розпорядження про усунення порушень  

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

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», протягом 14 днів з 

дня набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність 

до вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

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

4. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ОА «ВІННИЦЬКА 

ГРОМАДСЬКА ТРК «ВІННИЧЧИНА», м. Вінниця. 
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5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


