
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1954 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32

  

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «Регіональна ТРК «МІР-ТВ»,  

м. Тернівка Дніпропетровської обл.  

(НР № 1616-м від 02.07.2012, 

кабельне мовлення, логотип: «ДНІПРО») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/206 від 10.09.2021 

було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія 

«МІР-ТВ», м. Тернівка Дніпропетровської обл. (місцеве кабельне мовлення, 

логотип: «ДНІПРО»), за результатами якої складено Акт № 181 від 07.10.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 01.10.2021 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: 

зменшено обсяг: 

дитячих передач: за ліц. – 1 год./добу, факт. - 19 хв./добу; 

фільмопоказу: за ліц.– 3 год./добу, факт. – 19 хв./добу; 

збільшено обсяг:  

- інформаційно-аналітичних і публіцистичних передач: за ліц. – 3 год./добу,  

факт. – 7 год.  42 хв./добу; 

- культурно-мистецьких передач: за ліц. – 30 хв./добу, факт. – 1 год./добу; 

-  розважально-музичних передач: за ліцензією – 10 год./добу, факт. – 12 год. 

24 хв./добу. 

Крім того, під час проведення перевірки було зафіксовано, що відомості, 

зазначені у ліцензії на мовлення НР № 1616-м від 02.07.2012, не відповідають 

дійсності, оскільки один із учасників та керівник ТОВ «Регіональна 

телерадіокомпанія «МІР-ТВ»,  м. Тернівка Дніпропетровської обл., а саме: 

Петрова Римма Іванівна, померла 05.06.2017 (копія свідоцтва про смерть була 

додана до матеріалів перевірки). 

За результатами перевірки також було встановлено, що заява про 

переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною відомостей  про  
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прямого  власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника 

(контролера) на момент здійснення перевірки до Національної ради  

не подавалась. 

Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія  

«МІР-ТВ»,  м. Тернівка Дніпропетровської обл., не було вжито заходів щодо 

приведення відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) у відповідність до вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 181 від 07.10.2021 планової виїзної перевірки  

ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ», м. Тернівка Дніпропетровської 

обл., керуючись частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, 

частиною четвертою статті 35, 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 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 «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ»,  

м. Тернівка Дніпропетровської обл., частини сьомої статті 27, частини восьмої 

статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення».  

2. ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ», м. Тернівка 

Дніпропетровської обл., НР № 1616-м від 02.07.2012, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ», 

м. Тернівка Дніпропетровської 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, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

4. Рекомендувати ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ»,   

м. Тернівка Дніпропетровської обл., здійснити державну реєстрацію змін до 

відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та 

привести умови діяльності, відомості про прямого власника (співвласників) 

та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера), керівника  

у відповідність до вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

подавши до Національної ради заяву про переоформлення ліцензії на мовлення. 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Регіональна 

телерадіокомпанія «МІР-ТВ», м. Тернівка Дніпропетровської обл. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «Регіональна телерадіокомпанія «МІР-ТВ», м. Тернівка Дніпропетровської 

обл. 
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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 

 

 


