
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 844  

 

 

18.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 18 
 

 

Про розгляд заяви ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, 

про скасування санкції «оголошення попередження» 

(НР № 00253-м від 31.12.2013, кабельне ТБ,  

логотип: «ВОЛЯ CINE+ HIT HD» (комбіноване)) 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ВІА МЕДІА», м. Київ, про скасування санкції 

«оголошення попередження», вх. № 16/1939 від 23.04.2015, керуючись  

абз. 2 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 зареєстрованих Міністерством юстиції України 

28.10.2014 за № 1344/26121, Положенням про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої Національною радою України про телебачення і 

радіомовлення за порушення умов ліцензії та законодавства України 

телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, затвердженим 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, зареєстрованим у 

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

факту виправлення порушень, що стали підставою для санкції «оголошення 

попередження», яку було застосовано відповідно до рішення Національної ради 

від 12.02.2015 № 150, Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІА МЕДІА», м. Київ (НР № 00253-м 

від 31.12.2013), з метою перевірки дотримання вимог ч. 1 ст. 9, ч. 7 ст. 27, ч. 8 

ст. 28, ч. 1 ст. 46 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення 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 
 


