
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 895 

 

25.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 
 

Про результати планової перевірки  

ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ 

(НР № 00033-м від 23.01.2006, 

супутникове ТБ, логотип: «К1») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/248 від 18.05.2015 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ,  

НР № 00033-м від 23.01.2006 (супутникове ТБ, логотип: «К1»), в результаті 

чого складено Акт № 50(ІІ)/П/С-А/Кв/15 від 10.06.2015. 

В ході перевірки зафіксовано порушення п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки редакційний матеріал в передачі 

«Орел і Решка. Незвідана Європа», в якому приверталася увага до торгівельної 

марки «Ренні», був вміщений без використання рубрик «реклама» чи «на 

правах реклами», що є порушенням ч. 3 ст. 9 Закону України «Про рекламу». 

 Розглянувши Акт № 50(ІІ)/П/С-А/Кв/15 від 10.06.2015 планової перевірки 

ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, 

частиною 8 статті 28, пунктами а), б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70,  

частинами 1, 2, 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 порушень ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»,  

м. Київ, вимог п. е) ч. 1 ст. 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ, 

протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на 

підставі документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено  

ч. 5 та ч. 6 ст. 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», або 

звернутися до суду про анулювання ліцензії у зв’язку з невиконанням 

розпорядження про усунення порушень, що передбачено  

п. в) ч. 5 ст. 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 



3. Звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав 

споживачів з інформацією про зафіксовані порушення ч. 3 ст. 9 Закону України 

«Про рекламу». 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс», м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 

 
 


