
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 358 

 

25.03.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 9 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

(НР № 00028-м від 17.03.2014, супутникове мовлення,  

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 відеоролика 

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

зміст якого має ознаки порушення вимог абзацу восьмого частини другої статті 

6, частини п’ятої статті 28, частини другої статті 62 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», 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), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за  

№ 307/20620 (далі – Система візуальних позначок). 

Трансляція вищевказаного відеоролика 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. 

У зв’язку з цим рішенням Національної ради від 02.07.2020 № 792 (із 

змінами, внесеними рішенням Національної ради від 10.12.2020 № 1603) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

РУ М’ЮЗІК», м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради від 11.12.2020 № 5а/250 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: 

«посмішка чоловічка, поміщена в чотирикутник із округленими кутами з 

написом EUMUSIC»), за результатами якої складено Акт № 1 від 13.01.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, було направлено лист рекомендованою 

поштою № 17/1707 від 14.12.2020. 
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У ході проведення безвиїзної перевірки ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

РУ М’ЮЗІК», м. Київ, листом вх. № 16/14 від 04.01.2021 надало частину 

документів, що відносяться до предмету перевірки. Рішенням Національної ради 

від 10.12.2020 № 1603 ліцензіату було запропоновано надати пояснення обставин 

трансляції вказаного музичного відеокліпу, проте у визначені терміни ТОВ 

«МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, не було надано письмових 

та документальних пояснень щодо обставин появи в ефірі 14.06.2020 о 06.16 та 

18.06.2020 о 17.14, тобто, у час, доступний для перегляду неповнолітньою 

аудиторією, музичного кліпу «1 LOVE», відеоряд якого містив криваві сцени 

насильства і жорстокості, розпиття алкогольних напоїв, тютюнопаління, 

розповсюдження і вживання наркотичних засобів. 

Версія кліпу, яку розміщено на офіційному YouTube-каналі виконавця 

Елджей (https://www.youtube.com/watch?v=HEulsqAUgtk), хронометражем 04 хв. 

06 сек., перед початком показу містить позначку «Restricted» з попередженням 

про обмежений доступ для перегляду аудиторії з індексом 18+ (перегляд 

рекомендується тільки повнолітніми глядачами) та заставку щодо наявності 

зображення крові, жорстокості, сексуального контенту, вживання наркотиків, 

алкоголю та куріння (заставку продубльовано трьома мовами світу: англійською, 

російською та китайською). 

Порівняльний аналіз кліпу, який розміщено на офіційному YouTube-каналі 

виконавця Елджей, з аудіовізуальним контентом кліпу, що транслювався в ефірі 

ліцензіата, свідчить, що останній було скорочено на 20 сек. за рахунок 

попереджувальної заставки з віковим обмеженням 18+ та прикінцевими титрами 

з іменами, прізвищами авторів кліпу. 

Натомість епізоди кліпу, призначені для перегляду лише особами від 

18 років, залишились у незмінному вигляді та їх було трансльовано в ефірі в час, 

дозволений для перегляду будь-якій віковій категорії, у тому числі дітьми та 

підлітками, а саме 14.06.2020 о 06.16, 18.06.2020 о 17.14. 

Трансляція в ефірі ліцензіата зазначеного кліпу, сюжет якого розповідає про 

кримінальний світ підпільних клубів, де панує хіть і розпуста, з кровавими 

сценами насильства і жорстокості, розпиття алкогольних напоїв, 

тютюнопаління, розповсюдження і вживання наркотичних засобів, може 

негативно впливати на свідомість і психіку дітей та підлітків. 

З огляду на це, виробництво та обіг у будь-якій формі продукції, що може 

негативно вплинути на суспільну мораль та свідомість, дозволяється виключно 

за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством України. 

Програма ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, за 

ліцензією та фактично розповсюджується з використанням супутникового 

ретранслятора у відкритому вигляді. 

Таким чином, ліцензіатом було порушено наступні вимоги 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); 

https://www.youtube.com/watch?v=HEulsqAUgtk
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- 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 

(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 Акт № 1 від 13.01.21 позапланової безвиїзної перевірки ТОВ 

«МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, керуючись абзацом восьмим 

частини другої статті 6, частиною п’ятою статті 28, частиною другою статті 62, 

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», пунктами 6 та 

7 Системи візуальних позначок, Національна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК»,  

м. Київ, абзацу восьмого частини другої статті 6, частини п’ятої статті 28, 

частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а 

також вимог пунктів 6 та 7 Системи візуальних позначок. 

2. ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, НР № 00028-м 

від 17.03.2014, оголосити попередження.   

3. ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, 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 
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законодавства, Національна рада може призначити позапланову перевірку та 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.   

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ 

М’ЮЗІК», м. Київ. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ.   

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 

 


