
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 210 

 
12.02.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про розгляд заяв НРКУ, м. Київ  

(НР № 1074-м від 11.12.2002), 

про скасування санкції «оголошення попередження»
 

Розглянувши заяви Національної радіокомпанії України, м. Київ, про 

скасування санкцій «оголошення попередження» від 18.11.2013  

вх. №№ 16/5011, 16/5012 та від 10.02.2014 вх. №№ 16/483, 16/484, 16/485 та 

матеріали контрольно-аналітичного управління, керуючись абз. 2 п. 2.3. 

Інструкції Національної ради про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої 

Міністерством юстиції України від 24.02.2012 № 313/20626, 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, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України від 27.02.2012 № 318/20631, з метою встановлення 

факту виправлення порушень, що стали підставою для санкцій «оголошення 

попередження», які було застосовано відповідно до рішень Національної ради 

від 23.03.2001 № 37, від 28.11.2007 № 1706, від 27.02.2008 № 427, від 23.12.2009 

№ 2532 та від 31.08.2011 № 2068, Національна рада  
 

вирішила: 
 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності Національної 

радіокомпанії України, м. Київ, з метою перевірки дотримання умов ліцензії в 

частині «загальний обсяг мовлення», вимог ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28, ч. 5 ст. 43,  

ч. 1, 2 ст. 46, п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 13, ч. 4 ст. 21 Закону України «Про 

рекламу» та Постанови Верховної Ради України від 18.12.2012 № 8-VII. 

2. Відділу аналізу телерадіопростору та соціологічних досліджень 

контрольно-аналітичного управління спільно із загальним відділом підготувати 

проект наказу та посвідчення на проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління і на управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради О. Головатенко. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

 

Т.в.о. відповідального секретаря  

Національної ради     /підпис/  М. Фартушний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


