
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 902 

 

02.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 
 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ ТРК «АКАДЕМ TV», м. Суми  

(НР № 00246-м від 19.09.2011, 

багатоканальна телемережа МХ-5, логотип: «АTV») 

 

 

До Національної ради надійшов лист ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ,  

вх. № 16/301 від 29.01.2016, з інформацією про відсутність цифрового ефірного 

мовлення ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми, відповідно до ліцензії  

НР № 00246-м від 19.09.2011. Ліцензіат не подає сигнал до станції 

мультиплексування багатоканальної телемережі МХ-5, що знаходиться у  

с. Овлаші Сумської області. 

За результатами моніторингу від 03.02.2016 ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV»,  

м. Суми, зафіксовано відсутність цифрового ефірного мовлення, що є ознакою 

порушення вимог частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У листі (вих. № 4 від 04.02.2016) керівництво ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», 

м. Суми, пояснює, що мовлення в мультиплексі МХ-5 відсутнє з фінансових та 

технічних причин. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 31.03.2016 рішенням  

№ 467 було призначено позапланову перевірку ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV»,  

м. Суми. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/153 від 06.04.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми 

(регіональне багатоканальне мовлення у багатоканальній телемережі МХ-5, 

логотип: «АTV»), за результатами якої складено Акт № 01(ІІ)ПП/СУ(П)16 від 

26.04.2016. 

За результатами моніторингу від 03.02.2016 зафіксовано порушення 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: частини сьомої статті 27 

(Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії) та пункту а)  

частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії), оскільки відсутнє мовлення у 

багатоканальній телемережі МХ-5 в с. Овлаші Сумської області та прилеглих 

районах за програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «АTV». 



Крім того, був зроблений додатковий моніторинг від 25.04.2016, за 

результатами якого зафіксовано: 

загальний обсяг мовлення (24 год./добу), обсяг інформаційних, 

культурологічних, просвітницьких, розважальних, дитячих передач, 

фільмопоказу та категорії «Інше» відповідають умовам, зазначеним у ліцензії;  

збільшено обсяг програм власного виробництва та національного 

продукту: 

власні програми: за ліц. – 12 год. 10 хв./добу, факт. – 12 год. 56 хв./добу; 

національний продукт: за ліц. – 21 год. 50 хв./добу, факт. – 22 год.  

42 хв./добу; 

зменшено обсяг продукції іноземного виробництва: за ліц. – 2 год. 10 

хв./добу, факт. – 1 год. 18 хв./добу.  

Таким чином, станом на 25.04.2016 ТОВ ТРК «АКАДЕМ TV», м. Суми, 

усунуло порушення частини сьомої статті 27 та пункту а) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 01(ІІ)ПП/СУ(П)16 від 26.04.2016 позапланової 

перевірки ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою 

статті 27, 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 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», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV»,  

м. Суми, Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: частини сьомої 

статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови ліцензії) та пункту а) 

частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії), оскільки за результатами 

моніторингу від 03.02.2016 зафіксовано відсутність мовлення у багатоканальній 

телемережі МХ-5 в с. Овлаші Сумської області та прилеглих районах за 

програмною концепцією 24 год./добу, логотип: «АTV». 

2. Вказати ТОВ ТРК «АКАДЕМ ТV», м. Суми, на неприпустимість у 

подальшому порушень чинного законодавства. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ ТРК «АКАДЕМ TV», м. Суми. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

 

 



5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 

 


