
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 284 

 

03.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл.  

(НР № 00523-м від 24.07.2009,  

ефірне ТБ, логотип: «МТВплюс») 
 

До Національної ради надійшли звернення народного депутата України 

Артюшенка І.А., вх. № 3/28 від 25.02.2016, та Мелітопольського регіонального 

комітету сприяння повернення кримських татар на історичну батьківщину 

«Азат», вх. № 24/753 від 25.02.2016, щодо факту розміщення ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-

ПЛЮС», смт  Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл., 13.02.2016 у 

передачі «Регион. Итоги» карти України без окупованої Автономної Республіки 

Крим, що є ознакою порушення абзаців третього (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни 

конституційного ладу України) та дев`ятого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після                   

1 серпня 1991 року, що місять популяризацію або пропаганду органів держави-

агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною 

окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми 

використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України «Про 

кінематографію»),  частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини). 

Розглянувши звернення народного депутата України Артюшенка І.А., вх. 

№ 3/28 від 25.02.2016, та Мелітопольського регіонального комітету сприяння 

повернення кримських татар на історичну батьківщину «Азат», вх. № 24/753 від 

25.02.2016, керуючись статтями 13, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом сімдесят сьомим 

статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки України» (На 

сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами національній 

безпеці України, стабільності в суспільстві є […] в інформаційній сфері […] 

намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення 

недостовірної, неповної або упередженої інформації), абзацом п`ятим пункту 

4.11. Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента 



України від 26.05.2015 № 287/2015 (Пріоритетами забезпечення інформаційної 

безпеки є: протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям 

суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист 

національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства), 

абзацом п’ятим пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада  
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-

ПЛЮС», смт  Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (НР № 00523-м 

від 24.07.2009), з метою перевірки дотримання вимог абзаців третього (Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької 

зміни конституційного ладу України) та дев`ятого частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених 

після 1 серпня 1991 року, що місять популяризацію або пропаганду органів 

держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають 

правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми 

використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України «Про 

кінематографію»),  частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. 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 

 


