
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2584 

 

08.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «МЮЗІК РАДІО», м. Київ   

(НР № 00629-м від 18.07.2016, 

регіональне ефірне РМ, позивні: «Легкое и спокойное радио RELAX») 

 

За результатами моніторингу регіонального ефірного радіомовлення ТОВ 

«МЮЗІК РАДІО», м. Київ, здійсненого секретаріатом представника 

Національної ради у Луганській області відповідно до ліцензії НР № 00629-м 

від 18.07.2016, зафіксовано відсутність мовлення ліцензіата 11.11.2016 на 

частоті 90,6 МГц у м. Сєвєродонецьку Луганської області, позивні: «Легкое и 

спокойное радио RELAX», загальним обсягом 24 год./на добу, що є ознакою 

порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- 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). 

Також слід зазначити, що відсутність мовлення на частоті 90,6 МГц у  

м. Сєвєродонецьку Луганської області є невиконанням конкурсних умов 

(додаток 4 до ліцензії на мовлення НР № 00629-м від 18.07.2016), відповідно до 

яких ТОВ «МЮЗІК РАДІО», м. Київ, має забезпечити на вищезазначеній 

частоті обсяг музичних творів вітчизняного виробництва – не менше 50%, 

здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників та 

використання їх позивних. 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «МЮЗІК РАДІО», м. Київ, за 

11.11.2016, заслухавши пояснення уповноваженого представника компанії, 

керуючись абзацом третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада  

 

вирішила: 

1. Перенести розгляд питання «Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «МЮЗІК РАДІО», м. Київ (НР № 00629-м від 18.07.2016)» на місяць. 



2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


