
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 8 

 

13.01.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 1  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО  

КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ  

(НР № 00022-м від 01.06.2011,  

кабельне мовлення, логотип: «ВЕЖА») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, за 09.10.2021 зафіксовано 

ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

абзацу другого частини п’ятої статті 10 (Телерадіоорганізації, зазначені в 

частинах другій - четвертій цієї статті, у кожному із визначених у цій статті 

проміжків часу здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім 

власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач 

(крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року), оскільки 

09.10.2021 у проміжках часу: з 07:56 по 08:50, з 08:55 по 09:15, з 10:12 по 10:46, 

з 14:21 по 15:15 в ефірі телекомпанії зафіксовано трансляцію документального 

фільму «Дім» («Нome») 2009 року випуску (країна-виробник – Франція), 

озвученого недержавною (російською) мовою; 

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 зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 28.10.2021 рішенням № 1505 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 29.10.2021 № 5а/244 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, за результатами якої 

складено Акт № 213 від 26.11.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 

МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, було повідомлено 

рекомендованим листом від 02.11.2021 № 17/1995. 
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Відповідно до пункту 3 рішення від 28.10.2021 № 1505 Національна рада 

зобов’язала ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-

Франківськ, у термін до 17.11.2021 надати представнику Національної ради в 

Івано-Франківській області шляхом надсилання на адресу: вул. Шашкевича, 2, 

каб. 13, м. Івано-Франківськ, 76000, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки:   

−  фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 09.10.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії; 

−  завірену керівником копію сітки мовлення за 09.10.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

−  завірену керівником копію документів на право демонстрування фільму 

«Дім» («Нomе»).  

Також відповідно до пункту 4 вказаного вище рішення було рекомендовано 

у термін до 17.11.2021 надати представнику Національної ради в Івано-

Франківській області шляхом надсилання на адресу: вул. Шашкевича, 2, каб. 13, 

м. Івано-Франківськ, 76000, письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, 

частково надало документи та матеріали, що стосуються предмету перевірки у 

встановлений Національною радою термін. 

Результати моніторингу телерадіопрограми ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, за 09.10.2021, були звірені 

із документами і матеріалами ліцензіата, зокрема: із завіреною підписом 

керівника та печаткою ліцензіата сіткою мовлення із розподілом передач, 

відповідно до програмної концепції мовлення. За результатами звірки було 

з’ясовано, що Акт моніторингу телерадіопрограм за 09.10.2021 повністю 

відповідає плей-листу та ефірній сітці мовлення. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, у 

своєму поясненні від 16.11.2021 № 25 визнає факт порушення умов ліцензії у 

частині програмної концепції мовлення. 

Разом з тим ліцензіатом не було надано уповноваженій особі Національної 

ради завірену керівником копію документів на право демонстрування фільму 

«Дім» («Home»). Як вказано у листі від 16.11.2021 № 25, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ 

МІСЬКЕ КП ТРК«ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, не має в наявності документів 

на право демонстрування фільму «Дім» («Home»). 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограми 

за 09.10.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, 

зафіксовано порушення: 

− абзацу другого частини п’ятої статті 10 (Телерадіоорганізації, зазначені в 

частинах другій - четвертій цієї статті, у кожному із визначених у цій статті 

проміжків часу здійснюють трансляцію фільмів та/або передач, які не є їхнім 

власним продуктом, виключно державною мовою, за винятком фільмів і передач 

(крім дитячих та анімаційних), створених до 1 серпня 1991 року), оскільки 
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09.10.2021 у проміжках часу з 07:56 по 08:50, з 08:55 по 09:15, з 10:12 по 10:46, з 

14:21 по 15:15 в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію документального 

фільму «Дім» («Нome») 2009 року випуску (країна-виробник – Франція), 

озвученого недержавною (російською) мовою; 

− 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 зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення: 

зменшено: 

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: за ліц. –  

19 год./добу, факт. – 18 год. 07 хв./добу; 

обсяг культурно-мистецьких передач: за ліц. – 02 год. 30 хв./добу, факт. – 

01 год. 47 хв./добу; 

збільшено максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного 

виробництва: за ліц. – 05 год./добу, факт. – 05 год. 52 хв./добу. 

Порушення абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення 

штрафу» згідно з абзацом третім частини одинадцятої статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (За невиконання вимог, встановлених 

статтею 10 цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює мовлення, сплачує 

штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої 

відповідно до ліцензії на мовлення). 

Розглянувши Акт № 213 від 26.11.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

абзацом другим частини п’ятої статті 10, частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 

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

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

першою, другою, третьою статті 75 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 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИМ МІСЬКИМ КП ТРК 

«ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, абзацу другого частини п’ятої статті 10, частини 

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

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-

Франківськ, НР № 00022-м від 01.06.2011, оголосити попередження у зв’язку з 

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

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  
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3. Керуючись абзацом третім частини одинадцятої статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», застосувати до ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

МІСЬКОГО КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, санкцію «стягнення 

штрафу» у розмірі, розрахованому відповідно до нарахованого розміру 

ліцензійного збору, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з 

додатком до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської 

служби): 

5 % - 2 853,15 грн (дві тисячі вісімсот п’ятдесят три гривні 15 копійок) – за 

вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою статті 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (оскільки 09.10.2021 у проміжках 

часу з 07:56 по 08:50, з 08:55 по 09:15, з 10:12 по 10:46, з 14:21 по 15:15 в ефірі 

ліцензіата зафіксовано трансляцію документального фільму «Дім» («Нome») 

2009 року випуску (країна-виробник – Франція), озвученого недержавною 

(російською) мовою).  

4. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КП ТРК 

«ВЕЖА», м. Івано-Франківськ, у тридцятиденний термін з дня повідомлення 

Національною радою про прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити 

до Державного бюджету України штраф у розмірі 2 853,15 грн (дві тисячі 

вісімсот п’ятдесят три гривні 15 копійок). Реквізити до оплати: одержувач ГУК 

у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, рахунок 

UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, 

МФО 899998 Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення 

платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 13.01.2022  

№ 8, без ПДВ. 

5. Зобов’язати ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА»,  

м. Івано-Франківськ, шляхом видачі розпорядження про усунення порушень, 

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».  

6. Зобов’язати ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ МІСЬКЕ КП ТРК «ВЕЖА»,  

м. Івано-Франківськ, з дня набрання чинності цим рішенням привести свою 

діяльність у відповідність до вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

7. Копію цього рішення надіслати ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОМУ МІСЬКОМУ 

КП ТРК «ВЕЖА», м. Івано-Франківськ. 

8. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО МІСЬКОГО КП ТРК«ВЕЖА», м. Івано-Франківськ. 

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


