НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
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м. Київ

Протокол № 7

Про призначення позапланової перевірки
ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ-ТВ»,
м. Київ (НР № 00250-м від 03.05.2006,
супутникове ТБ, логотип: «Спорт 2»)

За
результатами
моніторингу
супутникового
мовлення
ТОВ
«ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ-ТВ», м. Київ, здійсненого 22.01.2016 відповідно до
ліцензії НР № 00250-м від 03.05.2006, зафіксовано відсутність мовлення, що є
ознакою порушення вимог частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний
виконувати умови ліцензії), пункту а) частини першої статті 59
(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та
вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення».
Слід зазначити, що моніторинг від 22.01.2016 було здійснено з метою
з`ясування стану виконання ліцензіатом рішення Національної ради від
05.11.2015 № 1714 «Про результати планової перевірки ТОВ «ПОВЕРХНОСТЬ
СПОРТ-ТВ», м. Київ (НР № 00250-м від 03.05.2006, супутникове мовлення,
логотип: «Спорт 2»)», яким взято до відома наявність порушення ліцензіатом
вимог частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», оскільки в ефірі телерадіоорганізації було розміщено
інформаційно-аналітичні передачі, які подавались без назви, авторського знаку
та інформації про виробника, та зобов’язано ліцензіата протягом місяця
привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.
Розглянувши результати моніторингу ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ-ТВ»,
м. Київ, за 22.01.2016, керуючись абзацом третім 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 ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОВЕРХНОСТЬ СПОРТ-ТВ»,
м. Київ (НР № 00250-м від 03.05.2006), з метою перевірки дотримання вимог
частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії),
пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) Закону України «Про
телебачення і радіомовлення».
2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення
на проведення позапланової перевірки.
3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення і на управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Національної ради С. Костинського.
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