
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2362 

 

18.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 38 

 

Про розгляд питання щодо  

проведення позапланової перевірки  

ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ 

(НР № 0077-м від 02.02.2007, супутникове мовлення,  

логотип: «ПЛАНЕТА») 

 

До Національної ради надійшла скарга громадянина Гуревича Вадима 

Євгеновича від 12.09.2016 вх. № 15а/771-Г на діяльність ТОВ «Телемережа 

«УНІКА-ТV», м. Київ (логотип «Планета»), оскільки в ефірі телеканалу 

09.09.2016 транслювалася передача расистського та антисемітського змісту.  

Ця інформація знайшла підтвердження, оскільки за результатами 

моніторингу ліцензіата ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV», м. Київ (логотип: 

«ПЛАНЕТА»), здійсненого 09.09.2016, о 21:03 зафіксовано передачу за участі 

Девіда Дюка (титр: Д. Дюк, США, в авторской программе о еврейском 

религиозном движении Хабад-Любавич), в якій відбувалася пропаганда 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження, та здійснення інших вчинків, за 

якими наступає кримінальна відповідальність, що є ознакою порушення вимог 

абзаців шостого, чотирнадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 29.09.2016  

№ 2059 було призначено позапланову перевірку ТОВ «Телемережа «УНІКА-

ТV», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/464 від 11.10.2016 

працівник секретаріату представника Національної ради у м. Києві  

27-28 жовтня 2016 року мав здійснити позапланову перевірку  

ТОВ «Телемережа «УНІКА-ТV», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: 

«ПЛАНЕТА»), однак склав Акт щодо неможливості здійснення перевірки 

телерадіоорганізації від 28.10.2016, оскільки за вказаними у ліцензії адресами 

(вул. Червоноармійська, буд. 43/16, кв. 18, м. Київ, 01004 (адреса фактичного 

місцезнаходження відповідно до діючої ліцензії) та вул. Ушинського, буд. 40, 

м. Київ, 03151 (юридична адреса)) ліцензіат не знаходиться.  

Напередодні перевірки телефоном не вдалось зв’язатися з Кравцовим І., 

який раніше представлявся директором компанії. На телефонний дзвінок 

відповів лише Болотенюк С.В., уповноважена особа за довіреністю. 
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 В телефонній розмові з паном Болотенюком С.В. було домовлено, що 

перевірка, у разі одержання ним таких повноважень, відбудеться за адресою:  

вул. Ушинського, буд. 40, м. Київ, 03151, оскільки, за його словами, 

приміщення по вул. Червоноармійській, буд. 43/16, кв. 18, м. Київ, 01004, 

ліцензіатом не орендується, а телестудія перебуває у м. Севастополі. 

 Однак, прибувши за адресою по вул. Ушинського, буд. 40, м. Київ,  

працівників ліцензіата виявлено не було.  

Зі слів працівниці департаменту оренди бізнес-центру «Домініон», який 

розташований за цією адресою, з ТОВ «Телемережа «Уніка – TV» укладено 

угоду на оренду однієї кімнати на другому поверсі та існує домовленість про 

одержання поштової кореспонденції, яка надходить на ім’я ТОВ «Телемережа 

«Уніка – TV». 

 Під час телефонної розмови Болотенюк С.В. повідомив, що компанія 

відмовляється брати участь у перевірці, та за вказаною адресою не прибув. 

Взявши до уваги вищевикладене, здійснити позапланову перевірку 

діяльності ТОВ «Телемережа «Уніка – TV», м. Київ, неможливо. 

Ліцензіата було повідомлено про проведення позапланової перевірки 

рекомендованим листом (вих. № 177 від 11.10.2016). 

 Таким чином, станом на 28.10.2016 зафіксовано порушення пункту 4.2. 

(Керівник або уповноважений представник ліцензіата під час проведення 

перевірки зобов’язаний: допускати уповноважених осіб Національної ради для 

проведення перевірки за умови дотримання порядку здійснення перевірки, 

передбаченого чинним законодавством; надавати уповноваженим особам 

Національної ради пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з 

питань, що виникають під час перевірки; одержувати примірник акта за 

результатами проведеної перевірки) 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 (зі змінами) (далі – Інструкція), оскільки ліцензіатом не було 

надано можливості уповноваженим працівникам Національної ради здійснити 

позапланову перевірку. 

Розглянувши Акт щодо неможливості здійснення перевірки від 28.10.2016, 

керуючись пунктом 4.2. Інструкції, частиною першою статті 70, частинами 

першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою 

статті 73, частиною першою статті 74, частиною першою статті 75 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ,  

НР № 0077-м від 02.02.2007, пункту 4.2. Інструкції, оскільки ліцензіатом не 
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було надано можливості уповноваженим працівникам Національної ради 

здійснити позапланову перевірку. 

2. ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ, НР № 0077-м від 02.02.2007, 

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Телемережа «УНІКА-TV», м. Київ, 

протягом місяця з дня прийняття цього рішення 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 надіслати ліцензіату ТОВ «Телемережа  

«УНІКА-TV», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта щодо неможливості 

здійснення перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «Телемережа 

«УНІКА-TV», 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 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


