
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 303 

 

 

01.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 
 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл. 

(НР № 01019-м від 03.01.2017, 

кабельне мовлення, логотип: «15») 

 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/439 від 05.12.2017 

було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград 

Львівської обл., за результатами якої складено АКТ № 29 від 26.01.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 19.01.2018 зафіксовано 

порушення Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:  

частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу 

мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми), 

оскільки усі передачі власного і вітчизняного виробництва розміщені без даних 

про автора чи авторів, а також без інформації про виробника; 

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

та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), оскільки у проміжку часу 12:23:00 – 14:12:00 

зафіксовано відсутність мовлення, а також порушено програмну концепцію 

мовлення, а саме:  

зменшено загальний обсяг мовлення, частку програм власного виробництва, 

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту, обсяг 

інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: 

загальний обсяг мовлення: за ліц. – 24 год./добу, факт. – 22 год. 11 хв./добу; 

власні програми: за ліц. – 20 год. 20 хв./добу, факт. – 15 год. 49 хв./добу; 

національний продукт: за ліц. – 24 год./добу, факт. – 20 год. 26 хв./добу; 

інформаційні передачі: за ліц. – 9 год./добу, факт. – 5 год. 24 хв./добу; 

в ефірі ліцензіата транслювалася аудіовізуальна продукція іноземного 

виробництва, що не передбачено ліцензією: факт. – 1 год. 44 хв./добу;  

частини першої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти 

свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему)), оскільки у 

часовому проміжку 00:00:00 – 10:24:00 на екрані був відсутній логотип «15»; 

частини четвертої статті 48 (Усі передачі, які телерадіоорганізація  

транслювала чи ретранслювала або забезпечувала їх трансляцію чи ретрансляцію 

у повній та незмінній формі третьою особою (оператором телекомунікацій), 
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повинні бути записані і зберігатися протягом 14 днів від дати їх 

розповсюдження, якщо у цей строк не надійшло скарги щодо їхнього змісту), 

оскільки під час перевірки уповноваженим особам Національної ради не були 

надані записи передач, які ліцензіат транслював протягом 14 діб; 

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки у часовому проміжку 00:00:00 – 01:00:00 обсяг 

реклами склав 12 хв. 40 с. (21%), 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). 

Розглянувши АКТ № 29 від 26.01.2018 планової виїзної перевірки ТОВ 

«ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., керуючись частиною п’ятою 

статті 6, частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частиною 

першою статті 46, частиною четвертою статті 48, 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. Визнати порушення ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., 

частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

частини першої статті 46, частини четвертої статті 48, пункту е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл., НР № 01019-м від 

03.01.2017, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград  

Львівської обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення 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. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ММДС ТВ»,  

м. Червоноград Львівської обл. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ММДС ТВ», м. Червоноград Львівської обл. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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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/ О. Ільяшенко 

 


