
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 36 
 
19.01.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 
 
Про результати позапланової перевірки  
ТОВ «ТРК МіКомп»,  
м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл. 
(НР № 1689-м від 27.06.2006, 
ефірне мовлення, позивні: «МіКомп») 
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 
– Національна рада) надійшло звернення радіослухача Наводничого А.О.  
(вх. № 15а/920-Н від 10.11.2016) щодо факту трансляції 09.11.2016 в ефірі ТОВ 
«Телерадіокомпанії МіКомп», м. Кам`янське Дніпропетровської обл., пісні, яка, 
на думку радіослухача, пропагує країну-агресора. 

За результатами моніторингу ефіру ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп»,  
м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., від 09.11.2016 
зафіксовано трансляцію музичного твору реп-виконавця Мота «День і ніч» 
(«День и ночь»), яка свідчить про популяризацію і пропаганду держави-
агресора, що є ознакою порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.11.2016 рішенням  
№ 2353 було призначено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія 
«МіКомп», м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5б/544 від 29.11.2016 
було здійснено позапланову перевірку ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп»,  
м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл. (місцеве ефірне 
мовлення, позивні: «МіКомп»), за результатами якої складено  
Акт № 01(ІV)/ПП/Дп./П/16 від 09.12.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу ефіру ТОВ «Телерадіокомпанія 
«МіКомп», м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., від 
09.11.2016 зафіксовано трансляцію музичного твору реп-виконавця Мота «День 
и ночь», у якому містяться рядки: «Русские идут, так что всё, ховайтесь. Мы 
подымаем, мы подымаем на уши планету в такт. Мы подымаем, мы подымаем 
бело-синий красный флаг. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак», що 
свідчить про порушення ліцензіатом абзацу четвертого частини другої статті 6 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається 
використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв'язування війни, 
агресивних дій або їх пропаганди), оскільки музичний твір «День и ночь» реп-
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виконавця Мота закликає до розв'язування війни, агресивних дій або їх 
пропаганди. 

Порушення частини другої статті 6 є підставою для застосування санкції 
«стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про 
стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від 
застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі 
вчинення таких порушень: телерадіоорганізаціями – 25 відсотків розміру 
ліцензійного збору за: заклики до розв’язування агресивної війни або її 
пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 
та ненависті), оскільки музичний твір «День и ночь» реп-виконавця Мота 
закликає до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди. 

Розглянувши звернення Наводничого А.О. (вх. № 15а/920-Н від 
10.11.2016), Акт № 01(ІV)/ПП/Дп./П/16 від 09.12.2016 позапланової перевірки 
ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп», м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) 
Дніпропетровської обл., керуючись частиною другою статті 6, частиною 
першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою та восьмою 
статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, 
частинами першою, другою та 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 ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп»,  
м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., НР № 1689-м від 
27.06.2006, частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення». 

2. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «Телерадіокомпанія 
«МіКомп», м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., 
санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного 
збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 
(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 
управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

25 % (44 000 грн (сорок чотири тисячі гривень) – за вчинення порушень, 
передбачених частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», оскільки музичний твір «День и ночь» реп-виконавця Мота 
закликає до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди. 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп»,  
м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., у 
тридцятиденний термін з дня отримання рішення про стягнення штрафу 
сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 44 000 грн (сорок 
чотири тисячі гривень). Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському 
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районі м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р 31115056700011 в ГУДКСУ у  
м. Києві, МФО 820019. Поле призначення платежу: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата 
штрафу за порушення частини другої статті 6 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення». 

4. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп»,  
м. Кам`янське (м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської обл., протягом місяця 
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В 
разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 
застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

5. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення 
надіслати ліцензіату ТОВ «Телерадіокомпанія «МіКомп», м. Кам`янське  
(м. Дніпродзержинськ) Дніпропетровської 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. 
 
 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


