
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1938 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32  

 

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 позапланової безвиїзної перевірки діяльності ТОВ «ТРК 

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

НР № 00523-м від 25.07.2016, Акт перевірки № 182 від 18.12.2020), Національна 

рада України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) 

11.03.2021 ухвалила рішення № 239, яким визнала порушення 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», застосувала до ліцензіата санкцію «оголошення 

попередження». 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 11.03.2021 № 239 ТОВ «ТРК 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., було зобов’язано протягом місяця з 

дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 

Розглянувши звернення ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької 

обл. (вх. № 24/391 від 13.04.2021) про тимчасовий відступ від умов програмної 

концепції на мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення  

НР № 00523-м від 25.07.2016, у зв’язку із запровадженням карантинних заходів 

в Україні, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, 

Національна рада ухвалила рішення від 28.04.2021 № 501, яким визнала 

допустимими заявлені ліцензіатом зміни до програмної концепції мовлення і 

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

відступити від програмної концепції мовлення, передбаченої додатком 4 до 

ліцензії на мовлення НР № 00523-м від 25.07.2016. 

Моніторингом мовлення телепрограми ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Запорізької обл., за 17.08.2021 зафіксовано ознаки порушення 

ліцензіатом (з урахуванням рішення Національної ради від 28.04.2021 № 501, 

яким на час карантинних та інших обмежувальних заходів в Україні, пов’язаних 

із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, ліцензіату затверджено 

програмну концепцію мовлення) вимог 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 
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законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення, а саме:  

- зменшено частку програм (передач) власного виробництва (за ліцензією з 

урахуванням рішення Національної ради від 28.04.2021 № 501 – не менше  

03 год/добу, 12,5%, фактично – 02 год 34 хв/добу, 10,67%); 

- зменшено обсяг дитячих передач та аудіовізуальних творів, розрахованих 

на дитячу аудиторію (за ліцензією з урахуванням рішення Національної ради від 

28.04.2021 № 501 – не менше 40 хв/добу, фактично – 37 хв/добу); 

- наявна в ефірі ретрансляція програми ТОВ «НАШ 365», м. Київ (логотип: 

«НАШ»), у часових відрізках: 00:00-05:30, 07:00-15:00, 15:59-17:28, 19:30-24:00 

загальним обсягом 19 год 29 хв/добу (81,18% від загального обсягу мовлення), 

що не передбачено ліцензією з урахуванням рішення Національної ради від 

28.04.2021 № 501. 

Було проведено порівняння моніторингу телепрограми ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. (ліцензія на мовлення НР № 00523-м від 

25.07.2016), за 17.08.2021 з моніторингом телепрограми ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), за 17.08.2021 та 

зафіксовано одночасне синхронне розміщення ідентичних програм, передач, 

реклами, анонсів, елементів оформлення ефіру, а також повну ідентичність їх 

змісту і часу в ефірі цих телекомпаній у часових відрізках: 00:00-05:30,  

07:00-15:00, 15:59-17:28, 19:30-24:00 (з урахуванням технічної затримки у часі до  

8 секунд за рахунок проходження телевізійного сигналу через радіотехнічне 

обладнання). 

Порівняльний аналіз запису ефіру ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл., за 17.08.2021 та запису ефіру ТОВ «НАШ 365», м. Київ, за 

17.08.2021 зафіксував ідентичність змісту програм (їх істотних частин) та 

хронометражу програм, які були розміщені в телеефірі обох телекомпаній у 

часових відрізках: 00:00-05:30, 07:00-15:00, 15:59-17:28, 19:30-24:00.   

Відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

головною ознакою ретрансляції є прийом і одночасна передача, незалежно від 

використаних технічних засобів, повних і незмінних телерадіопрограм або 

істотних частин таких програм, які транслюються мовником. Тому розміщення в 

ефірі ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 17.08.2021 програм 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у часових відрізках: 00:00-05:30, 07:00-15:00,  

15:59-17:28, 19:30-24:00 має ознаки ретрансляції. 

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 17.08.2021 під час 

ретрансляції програм ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у часових відрізках: 00:00-05:30, 

07:00-15:00, 15:59-17:28, 19:30-24:00 закриває логотип «НАШ» титром  

«f region-plus.tv» на синьому фоні у верхньому лівому куті екрана, рухомий рядок 

програм ТОВ «НАШ 365», м. Київ,  закриває чорною смужкою знизу екрана. 

Крім того, результати моніторингу телепрограми за 17.08.2021 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень вимог чинного законодавства, невиконання  

пункту 3 рішення Національної ради від 11.03.2021 № 239 і недотримання умов 

ліцензії в частині програмної концепції мовлення навіть з урахуванням 
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ліцензійних показників, дозволених рішенням від 28.04.2021 № 501 про 

тимчасовий відступ від умов програмної концепції на мовлення. 

У зв’язку з цим на засіданні рішенням Національної ради від 16.09.2021  

№ 1283 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради від 17.09.2021 № 5а/212 

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

смт Мирне Запорізької обл (місцеве ефірне мовлення, логотип: «МТВплюс»),  

за результатами якої складено Акт № 187 від 18.10.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., було повідомлено рекомендованим листом 

вих. № 17/1686 від 20.09.2021. 

Відповідно до пункту 3 рішення Національної ради від 16.09.2021 № 1283 

Національна рада зобов’язала ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне  

Запорізької обл., у термін до 05.10.2021 надати представнику Національної ради 

у Запорізькій області шляхом надсилання на адресу: пр. Соборний, 164, оф. 504, 

м. Запоріжжя, 69107, документи та матеріали, необхідні для проведення 

перевірки. 

Крім того, зазначеним рішенням ліцензіату було рекомендовано у термін до 

05.10.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

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

Запорізької обл., Шостака О.Л. між ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл., та ТОВ «НАШ 365», м. Київ, укладено угоду на придбання та 

використання програм. Однак копію угоди на придбання і використання програм 

та передач ТОВ «НАШ 365», м. Київ, станом на 18.10.2021 надано не було.  

Відповідно до пояснень ретрансляція програм та передач ТОВ «НАШ 365», 

м. Київ, в ефірі ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 

17.08.2021 відбулась у зв’язку з помилками технічної служби телекомпанії у 

розміщенні та трансляції програм, вироблених ТОВ «НАШ 365», м. Київ.  

Зменшення обсягу програм власного виробництва та дитячих програм 

пояснюється директором ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне  

Запорізької обл., відпустками працівників та незначною кількістю місцевих 

подій.  

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

17.08.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів ТОВ 

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

пункту третього рішення Національної ради від 11.03.2021 № 239, оскільки 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення ліцензіат не привів свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства, та порушення 

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

частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), пунктів а), б) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії, виконувати рішення Національної ради та судових органів) 
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Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки зафіксовано 

недотримання умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення навіть з 

урахуванням ліцензійних показників, дозволених рішенням від 28.04.2021 № 501 

про тимчасовий відступ від умов програмної концепції на мовлення: 

- зменшено частку програм (передач) власного виробництва (за ліцензією з 

урахуванням рішення Національної ради від 28.04.2021 № 501 – не менше  

03 год/добу, 12,5%, фактично – 02 год 34 хв/добу, 10,67%); 

- зменшено обсяг дитячих передач та аудіовізуальних творів, розрахованих 

на дитячу аудиторію (за ліцензією з урахуванням рішення Національної ради від 

28.04.2021 № 501 – не менше 40 хв/добу, фактично – 37 хв/добу); 

- наявна в ефірі ретрансляція програми ТОВ «НАШ 365», м. Київ (логотип: 

«НАШ»), у часових відрізках: 00:00-05:30, 07:00-15:00, 15:59-17:28, 19:30-24:00 

загальним обсягом 19 год 29 хв/добу (81,18% від загального обсягу мовлення), 

що не передбачено ліцензією з урахуванням рішення Національної ради від 

28.04.2021 № 501.  

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

не виконав пункт 3 рішення Національної ради від 11.03.2021 № 239 та не усунув 

протягом місяця порушення умов ліцензії в частині програмної концепції після 

застосування рішенням Національної ради від 11.03.2021 № 239 санкції 

«оголошення попередження», що є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Рішення про стягнення штрафу приймається 

Національною радою, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув 

порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких 

порушень: телерадіоорганізаціями - 5 відсотків розміру ліцензійного збору за 

порушення умов ліцензії, визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї, 

та/або ліцензійних умов (крім вимог до організаційно-технічних, фінансових та 

інвестиційних зобов’язань ліцензіата) у частині програмної концепції). 

Розглянувши Акт № 187 від 18.10.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

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

сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктами а), б) частини першої 

статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 

шостою, дев’ятою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74 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 невиконання ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне  

Запорізької обл., пункту 3 рішення Національної ради від 11.03.2021 № 239 та 

порушення вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а), 

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

2. Керуючись частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Запорізької обл., санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, 
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розрахованому від розміру ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за 

видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком 

до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

5% (6006,98 грн (шість тисяч шість гривень 98 копійок)) – за вчинення 

порушень, передбачених частиною дев’ятою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки ліцензіат не усунув порушення умов 

ліцензії НР № 00523-м від 25.07.2016 в частині програмної концепції в 

установлені Національною радою строки після застосування санкції 

«оголошення попередження», застосованої рішенням Національної ради від 

11.03.2021 № 239. 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької 

обл., у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про 

прийняте рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету 

України штраф у розмірі 5 % (6006,98 грн (шість тисяч шість гривень 98 

копійок)). Реквізити до оплати: одержувач ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, 

код ЗКПО 37993783, рахунок UA758999980313000056000026011 в Казначействі 

України (ЕАП) у м. Києві, МФО 899998 Поле «Призначення платежу»: 

+;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення платежу: сплата штрафу згідно з рішенням 

Національної ради від 25.11.2021 № 1938, без ПДВ. 

4. Зобов’язати ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл., 

шляхом видачі розпорядження про усунення порушень, протягом 14 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до 

вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а), б) частини 

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

5. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Запорізької обл. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Запорізької обл. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


