
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 892 

 

25.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 

 
Про стан виконання ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ  

рішення Національної ради від 29.04.2015 № 588  

(НР № 0077-м від 02.02.2007, супутникове ТБ,  

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

 

29.04.2015 Національна рада розглянула питання «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»)», ухвалила рішення № 588 про визнання порушення 

ліцензіатом частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». Крім того, п. 2 цього рішення ліцензіата було зобов’язано 

протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до умов 

чинного законодавства. 

За інформацією представника у м. Києві на підставі результатів 

моніторингу від 13.06.2015, зафіксовано порушення Закону України                 

«Про телебачення і радіомовлення»:  

- ч. 1 ст. 9, оскільки обсяг національного продукту склав 35%;   

- ч. 8 ст. 28, оскільки зменшено обсяг культурологічних передач, а також 

відсутні інформаційні передачі. 

Крім того, зафіксовано порушення ч. 2 ст. 9 Закону України                       

«Про рекламу», оскільки інформація рекламного змісту не була ідентифікована 

належним чином. 

Враховуючи вищевикладене, компанія не усунула порушення                       

ч. 8 ст. 28 Закону України  «Про телебачення і радіомовлення», що свідчить про 

невиконання рішення Національної ради від 29.04.2015 № 588. 

Керуючись пунктом в) частини 5 статті 37, пунктом а) частини 1 статті 

59, частиною 1 статті 70, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74 

Закону України  «Про телебачення радіомовлення», статтею 13 Закону України  

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» та  

п. 3 рішення (розпорядження) Національної ради від 29.04.2015 № 588, 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати факт невиконання ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ,  

п. 2 рішення (розпорядження) Національної ради від 29.04.2015 № 588, 

направленого ліцензіату 30.04.2015 (вих. № 17/1199),  про усунення порушень 

частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  



2.  Звернутися до суду про анулювання  ліцензії НР № 0077-м від 

02.02.2007 ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ. 

3. Звернутися до Служби безпеки України з метою надання правової 

оцінки та вжиття заходів відповідного реагування щодо фактів трансляції 

05.06.2015 та 06.06.2015 програм за участі осіб, які своїми публічними 

виступами розпалюють ворожнечу, принижують честь та гідність українського 

народу. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV»,             

м. Київ. 

5. Це рішення Національної ради долучити до ліцензійної  справи  

ТОВ «Телемережа «УНІКА–TV», м. Київ.  

6.  Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, 

управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 


