
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 469 

 

02.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 
Про результати позапланової перевірки 

ФОП ДОНЧЕНКА С.О.,  

м. Первомайськ Миколаївської обл. 

(НР № 00002-п від 14.11.2008) 

 

На виконання наказу голови Національної ради від 24.02.2015 № 5б/62 

було здійснено позапланову перевірку ФОП ДОНЧЕНКА С.О.,  

м. Первомайськ Миколаївської обл., НР № 00002-п від 14.11.2008 (провайдер 

програмної послуги), в результаті чого складено Акт № ПП/І/Мк/П/2015 від 

11.03.2015. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

 – частини 5 статті 42, оскільки зменшено загальну кількість програм для 

ретрансляції; 

 – частини 2 статті 42, оскільки в мережі ретранслюються іноземні 

програми, щодо яких не було ухвалено рішень Національної ради про визнання 

змісту цих програм таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та є адаптованим до вимог законодавства України. 

Розглянувши Акт № ПП/І/Мк/П/2015 від 11.03.2015 позапланової 

перевірки ФОП ДОНЧЕНКА С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл.,  

НР № 00002-п від 14.11.2008, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись статтею 42, частиною 1 статті 70, 

частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 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»,  

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ФОП ДОНЧЕНКОМ С.О.,  

м. Первомайськ Миколаївської обл., НР № 00002-п від 14.11.2008, частин 2, 5 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Вказати ФОП ДОНЧЕНКУ С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл., 

на необхідність у подальшому дотримуватися чинного законодавства. 

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

ліцензійної справи ФОП ДОНЧЕНКА С.О., м. Первомайськ Миколаївської обл. 



 

 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


