
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 105 
 
09.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 
 
 
Про стан виконання 
ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, 
пункту 3 рішення Національної ради від 14.04.2016 № 549, 
розпорядження про усунення порушень законодавства від 25.04.2016 № 17/1207 
(НР № 1449-м від 19.09.2011,  
багатоканальне ТБ (МХ-5), логотип: «Місто ТБ») 

 
За результатами моніторингу мовлення ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці (НР 

№ 1449-м від 19.09.2011), від 26.12.2015 (зафіксовано ознаки порушення вимог 
частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення», оскільки фактичні показники мовлення не 
відповідають обсягам, зазначеним у ліцензії: зменшено обсяг культурологічних 
передач та фільмопоказу, збільшено обсяг розважальних передач, відсутні 
інформаційні передачі), рішенням Національної ради від 21.01.2016 № 8 було 
призначено позапланову перевірку ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці. 

Провести перевірку не вдалося у зв’язку з тим, що за вказаними         
в ліцензії місцезнаходженням та адресою студії ліцензіат не знаходиться.  

Розглянувши Акт від 04.03.2016 щодо неможливості здійснення 
позапланової перевірки, Національна рада 14.04.2016 ухвалила рішення        
№ 549, яким визнала порушення ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці         
(НР № 1449-м від 19.09.2011), вимог пункту 2.12 розділу ІІ 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 (зі змінами) (Відмова ліцензіата у проведенні 
уповноваженими особами Національної ради перевірки його діяльності 
відповідно до вимог законодавства, за винятком підстав, зазначених у абзаці 
сьомому пункту 4.1 розділу ІV цієї Інструкції, є підставою для звернення до 
суду про анулювання ліцензії відповідно до пункту «г» частини п’ятої статті 37 
Закону України «Про телебачення і радіомовлення», про що складається 
відповідний акт), та застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення 
попередження».  
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Пунктом 3 рішення Національної ради від 14.04.2016 № 549        
ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, було зобов’язано протягом місяця привести 
свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Відповідно до пункту 4 рішення Національної ради від 14.04.2016        
№ 549 ліцензіату 25.04.2016 було відправлено рекомендованою поштою        
з повідомленням розпорядження Національної ради № 17/1207 про необхідність 
усунення порушень законодавства. За інформацією Українського державного 
підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», лист вручено адресату 
29.04.2016. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці 
(НР № 1449-м від 19.09.2011), від 17.01.2017, зафіксовано ознаки порушення 
вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

1) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 
ліцензії);  

2) частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 
визначеної програмної концепції мовлення), оскільки фактичні показники 
мовлення не відповідають обсягам, зазначеним у ліцензії: 

зменшено 
- частку програм власного виробництва: за ліцензією –        

11 год. 55 хв./добу (49,65%), фактично – 08:27:56 (35,27%); 
- обсяг інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач:        

за ліцензією – 03 год. 35 хв./добу, фактично – 01:44:39; 
- обсяг фільмопоказу: за ліцензією – 08 год. 30 хв./добу, фактично – 

07:19:55;  
збільшено  
- обсяг розважально-музичних передач: за ліцензією –         

07 год. 40 хв./добу, фактично – 14:44:38; 
відсутні 
- культурно-мистецькі передачі: за ліцензією – 01 год. 25 хв./добу; 
- науково-просвітницькі передачі: за ліцензією – 1 год. 30 хв./добу; 
- дитячі передачі: за ліцензією – 50 хв./добу; 
3) пунктів а), б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 
виконувати рішення Національної ради та судових органів), оскільки 17.01.2017 
(з 00:12:22 до 01:29:48) демонструвався художній фільм «Відьма». За усною 
інформацією Державного агентства України з питань кіно, цей фільм належить 
до ІІ категорії кіновідеопродукції і має супроводжуватися на телебаченні 
візуальною позначкою «16+». В ефірі ТОВ «МІСТО ТБ», м. Чернівці, 
художній фільм «Відьма» демонструвався без зазначення відповідної категорії 
«16+», що є ознакою порушення  пунктів 4 та 5 Системи візуальних позначок з 
індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, 
затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 117, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 307/20620 (зі змінами) (Під час 
трансляції кіновідеопродукції категорій ІІ та ІІІ візуальна позначка на 
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телеекрані має постійно знаходитися у правому нижньому куті. 
Демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється з обов`язковим 
інформуванням глядачів про їх показ у відповідний ефірний час та з 
обов`язковою наявністю протягом усього показу позначок з такими індексами: 
[…] «16» - показ можливий у будь-який ефірний час). 

Таким чином, результати моніторингу мовлення свідчать про        
не усунення порушень законодавства, невиконання рішення Національної ради 
від 14.04.2016 № 549 та розпорядження про усунення порушень законодавства 
від 25.04.2016 № 17/1207. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення від 17.01.2017, керуючись 
частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім та четвертим        
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 «МІСТО ТБ», Чернівці (НР № 1449-м 
від 19.09.2011), з метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення»: 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 
ліцензії);  

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 
визначеної програмної концепції мовлення); 

- пунктів а), б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 
виконувати рішення Національної ради та судових органів); 

а також виконання рішення Національної ради від 14.04.2016 № 549, 
розпорядження про усунення порушень законодавства від 25.04.2016        
№ 17/1207. 

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, управління представників Національної ради. 
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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/ О. Ільяшенко 
 


