
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1482 

 

24.07.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 21 

 
Про результати планової перевірки  

ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків 

(НР № 1608-м від 22.06.2012) 

 

Національна рада рішенням № 613 від 15.05.2012 видала ліцензію         

ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків, на кабельне мовлення в 

багатоканальній телемережі ТОВ «Юнікаст Інвест», м. Київ, та ТОВ «АЙПІ-

ТЕХНОЛОГІЇ», м. Київ, НР № 1608-м від 22.06.2012. 

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» організація-ліцензіат має право розпочати мовлення протягом 

року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок мовлення вона 

зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну раду.  

Відповідно до рішення № 459 від 19.02.2013 «Про затвердження 

Національною радою Плану проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги України на другий квартал 2013 року» 

Національною радою 27.06.2013 було здійснено планову перевірку ТОВ 

«ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків. Про дату проведення перевірки компанію 

було повідомлено офіційним листом. 

Перевіркою встановлено (Акт № 94(ІІ)/Хр./П/07/27.06.13 від 27.06.2013), 

що ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків, не скористалось своїм правом, 

передбаченим частиною 1 статті 43 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», і не розпочало мовлення протягом року з дня набрання 

чинності ліцензією НР № 1608-м від 22.06.2012. 

Відповідно до пункту «г» частини 2 статті 37 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Національна рада анулює ліцензію на мовлення 

на підставі відсутності передбаченого ліцензією мовлення протягом року від 

дня видачі ліцензії.  

Розглянувши матеріали планової перевірки та керуючись пунктом «г» 

частини 2 статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

частиною 4 статті 37, пунктом а) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, 

частиною 4 статті 71, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

 



вирішила: 

1. Анулювати ліцензію НР № 1608-м від 22.06.2012 ТОВ «ІНТЕРКОМ-

ІНВЕСТ», м. Харків. 

2. Повідомити ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків, та оператора 

телекомунікацій про анулювання ліцензії НР № 1608-м від 22.06.2012. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ІНТЕРКОМ-ІНВЕСТ», м. Харків. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування 

телерадіомовлення, контрольно-аналітичне управління, управління правового 

забезпечення, управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників.  

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 

 


