
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 
РІШЕННЯ № 461 

 
02.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про призначення позапланових перевірок 

діяльності телерадіоорганізацій, які здійснюють  

мовлення у багатоканальній мережі  

ТОВ «ЗЕОНБУД», м. Київ  

 

Розглянувши результати моніторингу за 01-02.04.2015, керуючись абз. 3 

п. 2.3. Інструкції Національної ради про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої Міністерством юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626, з урахуванням змін, затверджених рішенням Національної ради 

від 09.10.2014 № 1019 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 

28.10.2014 за № 1344/26121, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланові перевірки діяльності ТОВ «ТРК «ПОГОДА 

ТБ», м. Київ (НР № 00292-м від 23.08.2011), ТОВ «КОРОНА САНРАЙС»,  

м. Київ (НР № 1367-м від 26.08.2011), ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові 

комунікації», м. Київ (НР № 1352-м від 23.08.2011), ДП «ТРК «Аверс» ВАТ 

«Корпорація «Аверс», м. Луцьк (НР № 1461-м від 20.09.2011), ДП «ТРК 

«Стерх» ТОВ «Природні інвестиції», м. Дніпропетровськ (НР № 1446-м від 

16.09.2011), ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс», м. Львів (НР № 1664-м від 

03.10.2012), ТРК «Ритм», м. Рівне (НР № 1685-м від 15.10.2012), ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Відікон», м. Суми (НР № 1463-м від 19.09.2011), ТОВ 

«Коледж преси та телебачення», м. Миколаїв (НР № 1423-м від 15.09.2011), 

Виробничого малого підприємства «Горизонт», м. Первомайський Харківської 

обл. (НР № 1681-м від 15.10.2012), ТОВ «Телерадіокомпанія Херсон Плюс»,  

м. Херсон (НР № 1436-м від 16.09.2011), ТОВ «Телерадіокомпанія «ВІККА»,  

м. Черкаси (НР № 00274-м від 12.09.2011), з метою перевірки дотримання 

вимог ч. 7 ст. 27, п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення спільно з відділом контролю документообігу 

підготувати проект наказу та посвідчення на проведення позапланової 

перевірки.  



3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


