
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 464 
 

02.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс»,  

смт Мирне Запорізької обл. 

(НР № 0797-м від 24.07.2002, 

ефірне ТБ, логотип: «МТВплюс») 
 

На підставі звернень народного депутата України Денисенка А.С. від 

25.02.2015 вх. № 3/52, а також громадських організацій та активістів  

м. Мелітополя Запорізької області від 24.02.2015 вх. № 24/826-Ко було 

призначено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс»,  

смт Мирне Запорізької обл., з метою перевірки діяльності компанії на предмет 

дотримання вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/120 від 06.03.2015 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс», 

смт Мирне Запорізької обл., НР № 0797-м від 24.07.2002 (місцеве ефірне 

телебачення, логотип: «МТВплюс»), в результаті чого складено Акт № 104 

ПП(І)/Зп/С/05-15 від 11.03.2015. 

У ході перевірки зафіксовано порушення ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки «Брифінг народного депутата України  

Є. Балицького» містив висловлювання проти мобілізації, проти територіальної 

цілісності України, схвалення анексії АР Крим, розпалювання ворожнечі, 

підтримання ідеї децентралізації на рівні федералізації. 

Розглянувши Акт 104 ПП(І)/Зп/С/05-15 від 11.03.2015 позапланової 

перевірки ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс», смт Мирне Запорізької обл., 

НР № 0797-м від 24.07.2002, в інтересах інформаційної безпеки України, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

враховуючи, що передача транслювалась у запису, а отже ліцензіат мав змогу 

переглянути її зміст, керуючись пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 

статті 70, частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, частиною 1 статті 73, частиною 1 

статті 74, частиною 1 статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 
 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-

плюс», смт Мирне Запорізької обл., вимог ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 



2. Звернутися до Служби безпеки України з метою надання правової 

оцінки висловлювань народного депутата України Є. Балицького. 

3. Вказати ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс», смт Мирне Запорізької 

обл., на неприпустимість в подальшому порушення вимог чинного 

законодавства.  

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія  

«МТВ-плюс», смт Мирне Запорізької обл. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «Телерадіокомпанія «МТВ-плюс», смт Мирне  

Запорізької обл. 

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 В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


