
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 239 

 

11.03.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

(НР № 00523-м від 25.07.2016,  

ефірне мовлення, логотип: «МТВплюс») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

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

обл.), ліцензія на мовлення НР № 00523-м від 25.07.2016, за 30.09.2020 

зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог частини сьомої статті 27,  

частини восьмої статті 28, частин першої, третьої статті 46, пункту а) частини 

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

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 12.11.2020 рішенням № 

1396 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/187 від 19.11.2020 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Запорізької обл., за результатами якої складено АКТ № 182  

від 18.12.2020. 

Національна рада листом № 17/1567 від 19.11.2020 повідомила ТОВ «ТРК 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., про проведення позапланової 

безвиїзної перевірки.  

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

на підставі моніторингу від 30.09.2020 зафіксовано 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, зокрема:  

зменшено: 

- частку програм (передач) власного виробництва (за ліцензією – не менше 

04 год. 30 хв./добу, 18,75%, фактично – 02 год. 48 хв. 40 сек./добу, 11,71%); 

- обсяг розважальних передач (за ліцензією – не менше 02 год. 51 хв./добу, 

фактично – 01 год. 20 хв./добу); 

- обсяг фільмопоказу (за ліцензією – не менше 10 год. 10 хв./добу, 

фактично – 26 хв. 05 сек./добу). 
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- змінено формат: за ліцензією – розважально-інформаційний, 

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

транслювались інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі); 

- наявна в ефірі не передбачена ліцензією на мовлення ретрансляція 

програми ТОВ «НАШ 365», м. Київ (логотип: «НАШ»), загальним обсягом  

19 год. 30 хв. 05 сек./добу, 81,26 %, тоді як ліцензією на мовлення  

НР № 00523-м від 25.07.2016 передбачено ретрансляцію виключно програми 

ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ (логотип: «Сонце»), загальним обсягом не 

більше 19 год. 30 хв./добу, 81,25%. 

Крім того, у ході перевірки ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл., на підставі моніторингу від 30.09.2020 зафіксовано порушення 

умов ліцензії на мовлення НР № 00523-м від 25.07.2016 в частині повідомлення 

своїх вихідних даних (логотипу «МТВплюс») і частин першої, третьої статті 46 

(Телерадіоорганізація зобов'язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, 

позивні, логотип або емблему). Під час ефірного часу телерадіоорганізація 

використовує логотип або інші вихідні дані), оскільки в ефірі ліцензіата під час 

ретрансляції програми ТОВ «НАШ 365» (упродовж 19 год. 30 хв. 05 сек.) 

зафіксовано  наявність водночас двох логотипів: «МТВплюс» та не 

передбачений ліцензією на мовлення логотип «НАШ». 

Водночас, наявність зафіксованих моніторингом 30.09.2020 одночасно 

двох логотипів різних телеканалів при тому, що один з логотипів не 

передбачений умовами ліцензії НР № 00523-м від 25.07.2016, відсутність 

встановленої  умовами ліцензії ретрансляції програми ТОВ «СОЛАР МЕДІА», 

м. Київ, може вводити в оману глядачів стосовно того, яку саме програму вони 

дивляться.  

До того ж моніторингом мовлення за 30.09.2020 зафіксовано використання 

логотипу «НАШ» із текстовим позначенням «технічне мовлення». 

Відзначається, що у поясненнях ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл., визначення даному терміну не надає, а Закон України «Про 

телебачення і радіомовлення» дефініції цього терміну не містить.  

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

рішення Національної ради від 12.11.2020 № 1396 надало запитувані документи 

(вх. № 24/796 від 03.12.2020), що пов’язані з предметом перевірки. 

Ліцензіат у своїх поясненнях не заперечував проти фактів, встановлених 

моніторингом мовлення за 30.09.2020, однак документальних свідчень, які 

доводили б дотримання законодавства або умов ліцензії ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., надано не було.  

Уповноваженими особами Національної ради під час здійснення перевірки 

було взято до уваги, що ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 

подавало Національній раді заяви про переоформлення ліцензії на мовлення: 

- від 03.04.2018 (вх. № 4/408 від 10.04.2018); 

- від 13.08.2020 (вх. № 2/703 від 18.08.2020). 

Відповідно до наданих пояснень, ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл., обґрунтовує зміну програмної концепції фактом подання 

Національній раді заяви про переоформлення ліцензії на мовлення, що не може 
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вважатися закінченим юридичним фактом без відповідного ухваленого 

Національною радою рішення.       

За інформацією ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ, додатково встановлено, 

що ретрансляція програми ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ, була припинена  

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., з 01.01.2017, що є 

підтвердженим документальним свідченням порушення вимог ліцензії ТОВ 

«ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., в частині самовільної зміни 

обсягів ретрансляції програм ТОВ «СОЛАР МЕДІА», м. Київ. 

Також під час перевірки було взято до уваги, що, керуючись  Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та 

середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19» (далі – Закон про внесення 

змін), ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., надіслало до 

регулятора лист № 103 від 19.08.2020, що містить повідомлення про 

тимчасовий відступ від умов програмної концепції. У відповідь на цей лист 

Національна рада листом № 24/148 від 08.09.2020 повідомила, що лист про 

тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших умов ліцензії 

обов’язково має містити перелік змін умов ліцензії з обґрунтуванням їх причин. 

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

проінформовано регулятором, що лист № 103 від 19.08.2020 про тимчасовий 

відступ від умов програмної концепції не містить усієї необхідної інформації 

для ухвалення рішення Національної ради щодо допустимості запропонованих 

ліцензіатом змін про тимчасовий відступ від умов програмної концепції або 

інших умов ліцензії.  

Національною радою було надано орієнтовний зразок листа про 

тимчасовий відступ від умов програмної концепції або інших умов ліцензії, що 

додавався до листа № 24/148 від 08.09.2020.  

Під час здійснення перевірки додатково враховано, що у листі № 103  

від 19.08.2020 ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 

регулятора було повідомлено про намір зменшити обсяг програм власного 

виробництва із формулюванням «приблизно на 40 відсотків, крім дитячих 

програм». 

Відповідно до словника української мови в 11 томах. – Том 7, 1976. –   

стор. 559., «прибли́зний» визначається як не зовсім точний, який потребує 

подальшого уточнення.  

Отже, надані ліцензіатом дані із формулюванням «приблизно на 40 

відсотків, крім дитячих програм» не визначають обсяги вимог, що не можуть 

бути ним дотримані, як того вимагає пункт другий частини третьої розділу ІІ 

Закону про внесення змін, а зміну обсягів ретрансляції у листі № 103  

від 19.08.2020 ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не передбачено.   

Розглянувши АКТ № 182 від 18.12.2020 позапланової безвиїзної перевірки  

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

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою  

статті 27, частиною восьмою статті 28, частинами першою, третьою статті 46, 
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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, 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 «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне  

Запорізької обл., вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, 

частин першої, третьої статті 46, пункту а) частини першої статті 59  

Закону України «Про телебачення і радіомовлення».   

2. ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., НР № 00523-м 

від 25.07.2016, оголосити попередження.   

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «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 ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «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 М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


