
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1885 

 

25.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати позапланової 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 моніторингів ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ 

М’ЮЗІК», м. Київ, від 23-27 травня 2016 року та 02.06.2016 за параметрами 

супутникового ретранслятора, вказаними у ліцензії НР № 00028-м від 

17.03.2014, зафіксовано відсутність мовлення за програмною концепцією  

24 год./добу, що є ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27 та 

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

радіомовлення». 

Слід зазначити, що 06.06.2016 до Національної ради надійшов лист  

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

(вх. № 16/3886), та заява (вх. № 7/557) щодо зміни параметрів супутникового 

мовлення. У листі ліцензіат повідомляє, що у зв’язку із неодноразовими 

випадками глушіння сигналу супутникового ретранслятора SES Astra 4  

ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК» змінив параметри 

супутникової ретрансляції на супутник Eutelsat Ka-Sat 9 градус східної довготи.  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2016  

рішенням № 1296 було призначено позапланову перевірку ТОВ «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/323 від 30.06.2016 

було здійснено позапланову 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 № 58ПП/(ІІІ)/Кв/С/16 від 18.07.2016. 

Під час перевірки за результатами моніторингів супутникового мовлення 

ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, що були здійснені 23-

27.05.2016 та 02.06.2016 за параметрами супутникового ретранслятора, 

вказаними у ліцензії НР № 00028-м від 17.03.2014, зафіксовано відсутність 

мовлення за програмною концепцією 24 год./добу, що є ознакою порушення 

вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

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



дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

Слід зазначити, що 06.06.2016 до Національної ради надійшов лист 

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

вх. № 16/3886, а також заява, вх. № 7/557, щодо зміни параметрів 

супутникового мовлення. У своєму листі ліцензіат повідомляє, що у зв’язку із 

неодноразовими випадками глушіння сигналу супутникового ретранслятора 

SES Astra 4 ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК» змінив параметри 

супутникової ретрансляції на супутник Eutelsat Ka-Sat 9 градус східної довготи.  

Розглянувши Акт № 58ПП/(ІІІ)/Кв/С/16 від 18.07.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «МУЗИЧНИЙ ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, 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 статті 72, частинами першою та 

другою статті 73 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 «МУЗИЧНИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ РУ М’ЮЗІК», м. Київ, частини сьомої статті 27 та пункту а) 

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

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

на неприпустимість у подальшому порушень чинного законодавства. 

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

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

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 

 


