
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 139 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ  «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ 

(НР № № 00045-м від 23.08.2018,  

багатоканальне мовлення, логотип: «К1») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00045-м від 23.08.2018, логотип: 

«К1»), за 04.09.2021 зафіксовано трансляцію випуску передачі власного 

виробництва «Орел & Решка. Вокруг света» (початок трансляції передачі о 20:59; 

виробник: ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс» (м. Київ, вул. Воровського, 22а), 

Україна, 2019 р.) недержавною (російською) мовою без субтитрування 

державною мовою, що є ознакою порушення ліцензіатом вимог абзацу третього 

частини п’ятої статті 10, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 28.10.2021 рішенням № 1503 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/245 від 29.10.2021 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ (загальнонаціональне багатоканальне мовлення, логотип: 

«К1»), за результатами якої складено Акт № 211 від 26.11.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ 

МЕДІА СЕРВІС», м. Київ,  було повідомлено рекомендованим листом № 17/1993 

від 02.11.2021. 

У встановлений рішенням Національної ради термін до 17.11.2021 ТОВ 

«ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, надало запитувані документи, що 

належать до предмету перевірки, та пояснення (вх. № 16/4805 від 17.11.2021). 

У поясненнях ліцензіат зазначає, що  субтитри у  передачі «Орел & Решка. 

Вокруг света» за 04.09.2021 о 20:59 не вийшли з технічної причини, що 

з’ясувалося в ході службового розслідування. Під час трансляції випуску 

передачі стався технічний збій у синхронізації в програмі «inMedia», в результаті 

якого не було змоги додати субтитри в плей-лист, що засвідчує копія службової 

записки начальника відділу програмного-ефірного забезпечення ліцензіата. Крім 

того, ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, зазначає, що в цілому 
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субтитрування здійснюється виключно з дотриманням норм чинного 

законодавства. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 04.09.2021 та 

за результатами аналізу наданих документів і матеріалів ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ 

МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, встановлено трансляцію випуску передачі власного 

виробництва «Орел & Решка. Вокруг света» (початок трансляції передачі о 20:59; 

виробник: ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс» (м. Київ, вул. Воровського, 22а), 

Україна, 2019 р.) недержавною (російською) мовою без субтитрування 

державною мовою, що є порушенням ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС»,  

м. Київ, вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу третього частини п’ятої статті 10 (Фільми та/або передачі, 

трансляція яких допускається недержавною мовою відповідно до абзацу другого 

частини п’ятої статті 10 цього Закону, субтитруються державною мовою);  

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).  

Порушення абзацу третього частини п’ятої статті 10 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» є підставою для застосування санкції «стягнення 

штрафу» згідно з абзацом третім частини одинадцятої статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (За невиконання вимог, встановлених 

статтею 10 цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює мовлення, сплачує 

штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої 

відповідно до ліцензії на мовлення). 

Розглянувши Акт № 211 від 26.11.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, керуючись абзацом третім 

частини п’ятої статті 10, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою 

статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою, одинадцятою статті 72, 

частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частиною 

третьою 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 «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, 

абзацу третього частини п’ятої статті 10, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Керуючись абзацом третім частини одинадцятої статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ 

МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, 

розрахованому відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору, не 

враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення 

(розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

5% (186 199,05 грн (сто вісімдесят шість тисяч сто дев’яносто дев’ять 

гривень 05 копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною 

одинадцятою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки випуск передачі власного виробництва «Орел & Решка. Вокруг света» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12#n221
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транслювався недержавною (російською) мовою без субтитрування державною 

мовою.  

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

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, у 

тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте 

рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 5 % (186 199,05 грн (сто вісімдесят шість тисяч сто дев’яносто 

дев’ять гривень 05 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 10.02.2022  

№ 139, без ПДВ.  

4. Зобов’язати ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, з дня 

набрання чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до 

вимог чинного законодавства.  

5. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», 

м. Київ. 

6. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРО 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ. 

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/  Олена НІЦКО 

 


