
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 114 

 

29.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про розгляд питання щодо  

проведення позапланової перевірки   

ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ 

(НР № 0077-м від 02.02.2007, 

супутникове ТБ, логотип: «ПЛАНЕТА», стилізована літера «П») 

 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення перевірки 

телерадіоорганізації ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ (супутникове ТБ,  

логотип: «ПЛАНЕТА», стилізована літера «П»), яка згідно з наказом голови 

Національної ради №5/485 від 29.12.2014 мала відбутися 14.01.2015, а також 

Акт моніторингу програм від 05.12.2014, керуючись пунктом б) частини 1 

статті 59, 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», статтею 11 Закону України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Інструкцією 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про порядок 

здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженою рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України за  

№ 313/20626 від 24.02.2012, з урахуванням змін, затверджених рішенням 

Національної ради від 09.10.2014 № 1019, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України 28.10.2014 за № 1344/26121, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Вказати керівнику ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ, на 

неприпустимість у подальшому порушення вимог чинного законодавства, 

зокрема статті 11 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» і пунктів 4.2 та 2.12 Інструкції 

про порядок здійснення перевірок.  

2. Призначити позапланову перевірку ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», 

м. Київ, на предмет дотримання абз. 3, 5 ч. 2 ст. 6, ч. 8 ст. 28, ч. 4 ст. 35 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» та ч. 2 ст. 9,  ч. 1, 2 ст. 13, ч. 4, 9 ст. 

21 Закону України «Про рекламу». 



3. Звернутись до Державної фіскальної служби України та Державної 

реєстраційної служби України за місцем реєстрації ліцензіата з метою 

встановлення його місцезнаходження. 

4. Звернутись до Державної інспекції України з питань захисту прав 

споживачів щодо порушень ліцензіатом рекламного законодавства. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акт щодо неможливості 

здійснення перевірки телерадіоорганізації долучити до ліцензійної справи 

«Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


