
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1490 

 

24.07.2013                                                       м. Київ                                              Протокол № 21 

 
Про розгляд питання щодо проведення  

позапланової перевірки 

ПП «Телевізійні мережі», м. Балта Одеської обл. 

(НР № 0627-п від 16.01.2009) 

 

На виконання рішення № 1027 від 22.05.2013 та відповідно до наказу 

голови Національної ради № 5/235 від 27.05.2013 було призначено позапланову 

перевірку ПП «Телевізійні мережі», м. Балта Одеської обл., на 11.06.2013. 

Відповідно до абзацу 2 статті 11 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб'єкт 

господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) 

зобов'язаний допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) 

до здійснення заходів державного нагляду (контролю) за умови  дотримання   

порядку здійснення державного нагляду (контролю), передбаченого цим 

Законом. 

Представник Національної ради в Одеській області офіційним листом 

повідомив ПП «Телевізійні мережі» про позапланову перевірку, яка відбудеться 

11.06.2013. У день позапланової перевірки за вказаною в ліцензії  НР № 0627-п 

від 16.01.2009 адресою (вул. Дячишина, буд. 11, кв. 45, м. Балта Одеської обл., 

66101) на робочому місці були відсутні уповноважені особи компанії, про що в 

результаті, керуючись пунктом 2.12 Інструкції про порядок здійснення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги України, 

затвердженої рішенням Національної ради № 115 від 08.02.2012 та 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України за № 313/20626 від 24.02.2012, 

представником Національної ради було складено Акт від 11.06.2013 щодо 

неможливості здійснення перевірки провайдера програмної послуги. 

Відповідно до абзацу 4 пункту 16 Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги Національна рада України з питань 

телебачення і радіомовлення  звертається до суду про анулювання ліцензії 

провайдера програмної послуги у разі відмови ліцензіата у проведенні 

працівниками Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 

перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України. 

Керуючись частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5, 6 та 7 статті 72, 

частиною 1 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і  



радіомовлення», абзацом 4 пункту 16 Положення про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати факт відмови ліцензіата ПП «Телевізійні мережі», м. Балта 

Одеської обл., у проведенні працівниками Національної ради перевірки його 

діяльності відповідно до вимог законодавства України. 

2. Звернутися до суду про анулювання ліцензії ПП «Телевізійні мережі», 

м. Балта Одеської обл., НР № 0627-п від 16.01.2009. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату  ПП «Телевізійні мережі»,  

м. Балта Одеської обл. 

4. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ПП «Телевізійні мережі», 

м. Балта Одеської обл. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління правового 

забезпечення, контрольно-аналітичне управління, управління координації та 

організації роботи представників та секретаріатів представників, управління 

правового забезпечення, управління ліцензування телерадіомовлення. 
6. 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 
 


