
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1010 

 

21.07.2010                                                       м. Київ                                              Протокол № 15 

 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТРО „ТРК Краматорськ” у формі ТОВ, 

м. Краматорськ Донецької обл. 

(НР № 0432-п від 18.07.2002) 

 

 Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТРО „ТРК Краматорськ” 

у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької обл., здійсненої 25.05.2010 (провайдер 

програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною першою статті 70, частинами другою, третьою, 

п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73 та 

частиною першою статті 74 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, статтями 13 і 21, частиною другою статті 24 Закону України 

„Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТРО „ТРК Краматорськ” у формі ТОВ,                               

м. Краматорськ Донецької обл., загальної концепції програм для ретрансляції та  

Закону України „Про телебачення і радіомовлення”: 

- частини 9 статті 39 (провайдер зобов’язаний забезпечити усім абонентам 

можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити 

такі програми до всіх пакетів програм. Для розповсюдження програм 

універсальної програмної послуги провайдер не зобов’язаний укладати 

договори з відповідними телерадіоорганізаціями); 

- пункту „б” статті 59 (обов’язки телерадіоорганізації виконувати рішення 

Національної ради та судових органів). 

2. ТРО „ТРК Краматорськ” у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької 

обл., оголосити попередження. 

3. Відповідно до частини другої статті 75 Закону України “Про 

телебачення і радіомовлення” зобов’язати керівництво ТРО „ТРК Краматорськ” 

у формі ТОВ, м. Краматорськ Донецької обл., протягом місяця привести 

діяльність цієї компанії у відповідність до  чинного законодавства. Через два 

тижні після цього надіслати звіт до Національної ради, завізований 

представником Національної ради у Донецькій області. 



4. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТРО „ТРК Краматорськ” у формі ТОВ, м. Краматорськ 

Донецької обл. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент 

контрольно-аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент та 

юридичне управління.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 
 

 


