
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2221 

 

17.12.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 41 

 
Про результати позапланової перевірки 

ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ 

(НР № 00102-п від 28.10.2008) 

 

  На підставі скарги громадянина Шульца В.С. (вх. №15а/664-Ш  

від 04.08.2015) та рішення Національної ради від 17.09.2015 № 1457 було 

призначено позапланову перевірку ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ,  

з метою перевірки діяльності компанії на предмет дотримання вимог частини 7 

статті 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/569 від 27.10.2015 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ,  

НР № 00102-п від 28.10.2008 (провайдер програмної послуги), за результатами 

якої складено Акт № 88 (ІV)ПП/(ІІІ)/Кв/ПА/15 від 18.11.2015.  

У ході перевірки було встановлено, що ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ»,  

м. Київ, не надає програмну послугу абонентам та не здійснює діяльність 

провайдера програмної послуги, передбачену ліцензією НР № 00102-п від 

28.10.2008. 

Також встановлено: 

1. Особи, які 21 липня 2015 року здійснили підключення кабельного 

телебачення гр. Шульцу В.С., за адресою: м. Київ, вул. Петра Запорожця, 14/3, 

кв. 2, не надали документів, які б підтверджували те, що вони є 

співробітниками саме ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ».  

2. Публічний договір, який підписав гр. Шульц, не завірений печаткою ТОВ 

«ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», а лише підписаний особою, повноваження якої на його 

підписання не підтверджені.  

3. Отримувачем коштів оплати послуг, що здійснена гр. Шульцем В.С., 

 не є ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ». 

Розглянувши Акт № 88 (ІV)ПП/(ІІІ)/Кв/ПА/15 від 18.11.2015 позапланової 

перевірки ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ, 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. Визнати факт відсутності діяльності провайдера програмної послуги ТОВ 

«ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ, передбаченої ліцензією НР № 00102-п від 

28.10.2008, та відсутність договорів з абонентами. 

2. ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ, НР № 00102-п від 28.10.2008, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», 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 застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення Національної ради надіслати ліцензіату                       

ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ЮНІКАСТ ІНВЕСТ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


