
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 112 

 

28.01.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 
 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. 

(НР № 00523-м від 24.07.2009, 

ефірне мовлення, логотип: «МТВплюс») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/648 від 23.11.2015 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (місцеве ефірне 

мовлення, логотип: «МТВплюс»), у результаті чого складено  

Акт № 533 П(ІІ)/Зп/ПС/10-15 від 24.12.2015. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 10.12.2015 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення (зменшено обсяг 

розважальних передач та відсутні культурологічні передачі); 

частин першої та третьої статті 46 (телерадіоорганізація  зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему. 

Під  час  ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки з 0:00 до 12:27 в ефірі не було зафіксовано логотип 

«МТВплюс». Натомість використовувався логотип «Сонце» (ТОВ «СОЛАР 

МЕДІА», м. Київ); 

пункту е) частини першої статті 59:  

оскільки реклама Салону-магазину «Шарм» у п’яти випусках, Салону 

взуття «Пара» у п’яти випусках та  ТЦ «Парус» у восьми випусках не була 

відокремлена від інших програм на їх початку і наприкінці, що є порушенням 

частин першої та другої статті 9 Закону України «Про рекламу» (реклама має 

бути чітко відокремлена від іншої інформації, щоб її можна було 

ідентифікувати як рекламу); 

оскільки частка реклами і телепродажу протягом години перевищувала 

15 %, зокрема: 

- 06:00:00 – 07:00:00 (реклама 0:11:46) – 19,6%; 

- 08:00:00 – 09:00:00 (реклама 0:11:16) – 18,8%; 

- 15:00:00 – 16:00:00 (реклама 0:11:25) – 19,0%; 

- 18:00:00 – 19:00:00 (реклама 0:10:19) – 17,2%; 



- 21:00:00 – 22:00:00 (реклама 0:14:00) – 23,3%, що є порушенням частини 

першої  статті 13 Закону України «Про рекламу» (на телебаченні час мовлення, 

відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків 

протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення). У зв’язку із 

зазначеними порушеннями складено Протокол про порушення законодавства 

про рекламу: серія ЗП № 109 від 24.12.2015. 

 Розглянувши Акт № 533 П(ІІ)/Зп/ПС/10-15 від 24.12.2015 планової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Мелітопольського р-ну Запорізької обл., та Протокол про порушення 

законодавства про рекламу: ЗП № 109 від 24.12.2015, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою 

статті 27, частиною  восьмою  статті 28, частинами першою та третьою статті 

46, пунктом е) 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, частинами першою та другою 

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. Взяти до відома наявність порушень ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл.,  

НР № 00523-м від 24.07.2009, Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»:  

частини сьомої статті 27 (ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат не дотримується 

умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення (зменшено обсяг 

розважальних передач та відсутні культурологічні передачі); 

частин першої та третьої статті 46 (телерадіоорганізація  зобов'язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему. 

Під  час  ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші 

вихідні дані), оскільки з 0:00 до 12:27 в ефірі не було зафіксовано логотип 

«МТВплюс». Натомість використовувався логотип «Сонце» (ТОВ «СОЛАР 

МЕДІА», м. Київ); 

пункту е) частини першої статті 59:  

 оскільки реклама Салону-магазину «Шарм» у п’яти випусках, Салону 

взуття «Пара» у п’яти випусках та  ТЦ «Парус» у восьми випусках не була 

відокремлена від інших програм на їх початку і наприкінці, що є порушенням 

частин першої та другої статті 9 Закону України «Про рекламу» (реклама має 

бути чітко відокремлена від іншої інформації, щоб її можна було 

ідентифікувати як рекламу), оскільки частка реклами і телепродажу протягом 

години перевищувала 15 %, зокрема: 

- 06:00:00 – 07:00:00 (реклама 0:11:46) – 19,6%; 

- 08:00:00 – 09:00:00 (реклама 0:11:16) – 18,8%; 



- 15:00:00 – 16:00:00 (реклама 0:11:25) – 19,0%; 

- 18:00:00 – 19:00:00 (реклама 0:10:19) – 17,2%; 

- 21:00:00 – 22:00:00 (реклама 0:14:00) – 23,3%, що є порушенням частини 

першої  статті 13 Закону України «Про рекламу» (на телебаченні час мовлення, 

відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків 

протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення).  

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», 

смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл., протягом місяця привести 

свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі 

невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може призначити 

позапланову перевірку або застосувати до ліцензіата санкції, передбачені 

чинним законодавством України. 

3. Звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав 

споживачів з інформацією про зафіксовані порушення частин першої, другої 

статті 9 та частини першої статті 13 Закону України «Про рекламу» в ефірі  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського 

р-ну Запорізької обл., з проханням вжити заходів у межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського 

р-ну Запорізької обл. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Мелітопольського р-ну 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 С. Костинського.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


