
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 606 

 

18.04.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 12 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ 

(НР № 00135-м від 19.01.2016, ефірне мовлення,  

логотип: зображення у вигляді стилізованої  

літери «М» кириличної абетки) 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА»,  

м. Київ, за 06.02.2019 зафіксовано відсутність мовлення на 60 ТВК у м. Сумах 

за програмною концепцією 20 год. 40 хв./добу та на 55 ТВК у м. Шостці 

Сумської обл. за програмною концепцією 24 год./добу, передбачених ліцензією 

НР № 00135-м від 19.01.2016, логотип: зображення у вигляді стилізованої 

літери «М» кириличної абетки, що є ознакою порушення вимог частини сьомої 

статті 27 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 06.03.2019 рішенням № 294 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», 

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/113 від 12.03.2019 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА»,  

м. Київ (загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: зображення у вигляді 

стилізованої літери «М» кириличної абетки), за результатами якої складено Акт 

№ 101 від 29.03.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 06.02.2019 зафіксовано 

відсутність мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ, на 60 ТВК у  

м. Сумах за програмною концепцією 20 год. 40 хв./добу (понеділок – п’ятниця: 

00:00-07:00, 08:20-19:30, 21:30-24:00) та 55 ТВК у м. Шостці Сумської обл. за 

програмною концепцією 24 год./добу, загальнонаціональне ефірне мовлення, 

логотип: зображення у вигляді стилізованої літери «М» кириличної абетки, що 

є порушенням 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) Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

До Національної ради надійшов лист Концерну радіомовлення, 

радіозв’язку та телебачення (вх. № 24/49 від 06.02.2019) з інформацією про 

тимчасове припинення надання телекомунікаційних послуг ТОВ 



«ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА» у Донецькій та Сумській областях з 04.02.2019 через 

фінансову заборгованість. 

Розглянувши Акт № 101 від 29.03.2019 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ, 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. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової виїзної 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «МЕГА», м. Київ (НР № 00135-м від 19.01.2016, 

ефірне мовлення, логотип: зображення у вигляді стилізованої літери «М» 

кириличної абетки)» на наступні засідання Національної ради.  

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 
 


