
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1603 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 02.07.2020 № 792 

«Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ 

(НР № 00028-м від 17.03.2014,  

супутникове ТБ, логотип: «посмішка чоловічка, поміщена  

в чотирикутник із округленими кутами з написом EUMUSIC»)» 

 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, керуючись пунктом 10 розділу 

VII Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), частиною першою 

статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 02.07.2020 № 792  

«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ (НР № 00028-м від 17.03.2014, супутникове 

ТБ, логотип: «посмішка чоловічка, поміщена в чотирикутник із округленими 

кутами з написом EUMUSIC»)», виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 



Додаток 

до рішення Національної ради  

10.12.2020 № 1603 
 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ 

(НР № 00028-м від 17.03.2014,  

супутникове ТБ, логотип: «посмішка чоловічка, поміщена  

в чотирикутник із округленими кутами з написом EUMUSIC») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

РУ М`ЮЗІК», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00028-м від 17.03.2014), за 

14.06.2020 та 18.06.2020 зафіксовано трансляцію музичного відеоролику 

(хронометражем 03 хв. 46 сек.). під назвою «ONELOVE» у виконанні ELDZHEY. 

Оригінальна версія ролика, яку розміщено на сайті YouTube, містить 

позначку з попередженням про обмежений доступ для перегляду аудиторії з 

індексом 18+ (перегляд рекомендується тільки повнолітніми глядачами) та 

заставку щодо наявності жорстокості, сексуального контенту, зображення крові, 

вживання наркотиків, алкоголю та паління (заставку продубльовано трьома 

мовами світу: англійською, російською та китайською).  

Трансляція вищевказаного відеоролику в ефірі ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ, відбулась у час, доступний для перегляду 

неповнолітньою аудиторією: 14.06.2020 о 06.16, 18.06.2020 о 17.14. Програма з 

використанням супутникового ретранслятора розповсюджується у відкритому 

вигляді (за ліцензією та фактично). Попередження про зміст ролика не 

зафіксовано, що є ознакою порушення вимог Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»:  

- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

- частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини 

другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на нормальний 

фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що 

містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи 

психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та 

юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та 

на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати 

спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм 

телерадіоорганізацій та спеціально позначатись безпосередньо перед їх 

трансляцією); 

а також вимог пунктів 6 та 7 Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої 



рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 117 (із змінами), зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 307/20620 

(Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати 

програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і 

духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу 

в добовому відрізку з 23.00 до 06.00 та на каналах з обмеженим доступом. 

Передачі, які поєднують аудіо- та візуальну інформацію і які містять 

інформацію, що може завдати шкоду фізичному, психічному або моральному 

розвитку дитини, повинні бути позначені спеціальними графічними 

попередженнями (символами), які показують упродовж всієї передачі). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ, за 14.06.2020 та 18.06.2020, керуючись 

частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ 

М`ЮЗІК», м. Київ (НР № 00028-м від 17.03.2014), з метою перевірки дотримання 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

- частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами частини 

другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на нормальний 

фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і програми, що 

містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля (фізичного чи 

психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та 

юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та 



на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати 

спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм 

телерадіоорганізацій та спеціально позначатись безпосередньо перед їх 

трансляцією); 

а також вимог пунктів 6 та 7 Системи візуальних позначок з індексом 

кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вона розрахована, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 117 (із змінами), зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 307/20620 

(Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати 

програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і 

духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу 

в добовому відрізку з 23.00 до 06.00 та на каналах з обмеженим доступом. 

Передачі, які поєднують аудіо- та візуальну інформацію і які містять 

інформацію, що може завдати шкоду фізичному, психічному або моральному 

розвитку дитини, повинні бути позначені спеціальними графічними 

попередженнями (символами), які показують упродовж всієї передачі). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 24.12.2020 по 13.01.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ, у термін до 30.12.2020 

надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. 

Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки:   

-  завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 14.06.2020 та 18.06.2020, а також сітку 

мовлення за кожну добу із розподілом передач відповідно до програмної 

концепції мовлення; 

- завірену підписом керівника копію договору на право публічного 

сповіщення музичного відеоролику під назвою «ONELOVE» у виконанні 

ELDZHEY. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М`ЮЗІК», м. Київ, у 

термін до 30.12.2020 надати Національній раді письмові пояснення, а також 

матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
Т.в.о. начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення    /підпис/ Дмитро ШВИДЧЕНКО 


