
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 131 

 

07.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл.  

(НР № 00523-м від 25.07.2016,  

ефірне мовлення, логотип: «МТВплюс») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. (ліцензія на мовлення  

НР № 00523-м від 25.07.2016), за 13.11.2018 зафіксовано ознаки порушення 

вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 06.12.2018 рішенням № 2160 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/331 від 10.12.2018 

було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. (ефірне мовлення, логотип: 

«МТВплюс»), за результатами якої складено Акт № 299 від 19.12.2018.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 13.11.2018 зафіксовані 

порушення 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);  

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення: 

ретранслюється не передбачена ліцензією на мовлення програма ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (логотип: «NEWSONE») обсягом 19 год. 30 хв./добу, 

тоді як ліцензією дозволено ретрансляцію виключно програми ТОВ «СОЛАР 

МЕДІА» (логотип: «Сонце») обсягом не більше 19 год. 30 хв./добу; 

зменшено обсяг культурно-мистецьких, розважальних, дитячих передач, 

обсяг фільмопоказу та частку програм власного виробництва: 

- культурно-мистецькі передачі: за ліц. – не менше 25 хв./добу, факт. – 10 

хв./добу; 

- розважальні передачі: за ліц. – не менше 2 год. 51 хв./добу, факт. – 08 хв./ 

добу; 



- дитячі передачі: за ліц. – не менше 40 хв./добу, факт. – 30 хв./добу; 

- фільмопоказ: за ліц. – не менше 10 год. 10 хв./добу, факт. – 24 хв./добу; 

- частка програм власного виробництва: за ліц. – не менше 04 год. 30 

хв./добу (18,75%), факт. – 03 год. 44 хв./добу (15,61%); 

відсутні науково-просвітницькі передачі, за ліц. – не менше 20 хв./добу; 

формат не відповідає ліцензійним умовам:  

за ліцензією – розважально-інформаційний, фільмопоказ;  

фактично – інформаційно-аналітичний (20 год. 07 хв./добу в ефірі 

транслювались інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі). 

Розглянувши АКТ № 299 від 19.12.2018 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом а) 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Запорізької обл., частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької 

обл., НР № 00523-м від 25.07.2016, оголосити попередження. 

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

смт Мирне Запорізької обл., протягом місяця з дня прийняття цього рішення 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Після 

закінчення строку, який був наданий ліцензіату для приведення своєї діяльності 

у відповідність до вимог чинного законодавства, Національна рада може 

призначити позапланову перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. 

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

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

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. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


