
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 191 

 

 

18.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 
 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТРК «СТУДІЯ 1+1» У ФОРМІ ТОВ, м. Київ 

(НР № 0028-м від 29.12.2006,  

НР № 00081-м від 30.07.2014, 

загальнонаціональне ефірне  ТБ,  

логотип:  «1+1») 

 

 

До Національної ради надійшли скарги від громадянина Ковбика М.М., 

вх. №№ 15а/24-К від 18.01.2016, 15а/36-К від 22.01.2016, 15а/68-К від 

03.02.2016, громадянина Дацуна В.В., вх. № 15а/85-Д від 11.02.2016, щодо 

неправомірної трансляції ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЄЮ «СТУДІЯ 1+1» У ФОРМІ 

ТОВ, м. Київ, 17-18.01.2016 та 20.01.2016 фільму «Новогодний рейс», 

31.01.2016 та 01.02.2016 фільму «Ладога». 

Розглянувши скарги громадянина Ковбика М.М., вх. №№ 15а/24-К від 

18.01.2016, 15а/36-К від 22.01.2016, 15а/68-К від 03.02.2016, громадянина 

Дацуна В.В., вх. № 15а/85-Д від 11.02.2016, керуючись абзацом п’ятим пункту 

2.3 Інструкції 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 в 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (із змінами), 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ 

«СТУДІЯ 1+1» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, м. Київ (НР № 0028-м від 29.12.2006, НР № 00081-м 

від 30.07.2014), з метою перевірки дотримання вимог пунктів а), б) частини 

першої 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватись законодавства України та 

вимог ліцензії;  виконувати рішення Національної ради та судових органів). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення  на 

проведення позапланової перевірки.  



3. Звернутися до Державного агентства України з питань кіно з 

пропозицією створення комісії із залученням громадськості для проведення 

аналізу виданих прокатних посвідчень на предмет дотримання вимог ст. 15-1 

Закону України «Про кінематографію». 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


