
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 881 

 

17.04.2013                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 

Про розгляд заяви ТОВ „Телевізійна  

компанія „АТЛАНТ–СВ”,  

м. Сімферополь, АР Крим, 

„Про скасування санкції „оголошення попередження” 

(НР № 1517-м від 28.04.2006)     

 

Розглянувши заяву ТОВ „Телевізійна компанія „АТЛАНТ–СВ”,  

м. Сімферополь, АР Крим, „Про скасування санкції „оголошення 

попередження” та матеріали позапланової перевірки, здійсненої 13.03.2013 (вид 

мовлення – ефірне ТБ, 27 ТВК у м. Сімферополі та Сімферопольському, 

Бахчисарайському районах, логотип: „АТR Т” (комбіноване)), керуючись 

Положенням про скасування санкції „оголошення попередження”, застосованої 

Національною радою за порушення умов ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, затвердженим 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, частиною 1 статті 70 Закону 

України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 Закону України „Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна 

рада 

 

вирішила: 

1. Встановити, що за результатами перевірки ТОВ „Телевізійна компанія 

„АТЛАНТ–СВ”, м. Сімферополь, АР Крим, усунуло порушення вимог статті 

10, частини 4 статті 12, частини 7 статті 27, частини 8 статті 28, частини 1 статті 

48, частин 5, 6 статті 57, пунктів „а”, „б” частини 1 статті 59 Закону України 

„Про телебачення і радіомовлення”, статті 6 Закону України „Про рекламу”, за 

які рішеннями Національної ради від 24.10.2007 № 1450, від 01.10.2008 № 1714, 

від 25.03.2009 № 560 було застосовано санкції „оголошення попередження”. 

2. Скасувати санкції „оголошення попередження” ТОВ „Телевізійна 

компанія „АТЛАНТ–СВ”, м. Сімферополь, АР Крим, застосовані рішеннями 

Національної ради від 24.10.2007 № 1450, від 01.10.2008 № 1714, від 25.03.2009 

№ 560. 

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

ліцензійної справи ТОВ „Телевізійна компанія „АТЛАНТ–СВ”,  

м. Сімферополь, АР Крим. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, контрольно-



аналітичне управління, управління ліцензування телерадіомовлення, 

управління правового забезпечення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради О. Головатенко. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


