
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1561 

 

08.10.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати планової перевірки 

ФОП МЕЗЕНЄВА Р.А., м. Кіцмань Чернівецької обл. 

(НР № 1444-п від 04.09.2014) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/429 від 11.08.2015 

було здійснено планову перевірку ФОП МЕЗЕНЄВА Р.А., м. Кіцмань 

Чернівецької обл., НР № 1444-п від 04.09.2014, в результаті чого складено Акт 

№ 83/2/Чн/П-С/№2/15.09.2015 від 15.09.2015. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1) частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі; 

2) частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції. 

Розглянувши Акт № 83/2/Чн/П-С/№2/15.09.2015 від 15.09.2015 планової 

перевірки, 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 порушень ФОП МЕЗЕНЄВА Р.А.,  

м. Кіцмань Чернівецької обл., Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- частини 9 статті 39, оскільки універсальна програмна послуга 

ретранслюється не в повному обсязі; 

- частини 5 статті 42, оскільки порушено загальну концепцію добору 

програм для ретрансляції. 

2. Вказати керівнику ФОП МЕЗЕНЄВУ Р.А., м. Кіцмань Чернівецької 

обл., на неприпустимість порушень чинного законодавства. 

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

ліцензійної справи  ФОП МЕЗЕНЄВА Р.А., м. Кіцмань Чернівецької 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 С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 
 


