
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 831 

 

01.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 
 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ДП «ТРО «Довіра», м. Київ 

(НР № 00229-м від 20.06.2011, НР № 00233-м від 20.09.2012, 

НР № 00234-м від 16.09.2011, НР № 00230-м від 23.01.2013, 

НР № 00235-м від 21.04.2016, НР № 00231-м від 03.10.2015,  

НР № 00232-м від 22.03.2011 та НР № 00228-м від 25.04.2007, 

ефірне РМ, позивні: «АВТОРАДІО») 

 

На підставі документальних свідчень та враховуючи те, що до 

Національної ради надійшла заява Громадської організації «Детектор Медіа»  

(вх. № 24а/57 від 26.05.2017) з проханням провести перевірку щодо того, чи були 

вчасно подані заяви про переоформлення ліцензій та документи або їх завірені 

копії, які підтверджують зміну кінцевого бенефіціарного власника ДП «ТРО 

«Довіра», яким став Крікберг Дмитро Олегович. 
Розглянувши заяву Громадської організації «Детектор Медіа»  

(вх. № 24а/57 від 26.05.2017), враховуючи наявні документальні свідчення, 

керуючись статтями 13, 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», 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 ДОЧІРНЬОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «ДОВІРА», м. Київ  

(НР № 00229-м від 20.06.2011, НР № 00233-м від 20.09.2012, НР № 00234-м від 

16.09.2011, НР № 00230-м від 23.01.2013, НР № 00235-м від 21.04.2016,  

НР № 00231-м від 03.10.2015, НР № 00232-м від 22.03.2011 та НР № 00228-м від 

25.04.2007), з метою перевірки дотримання вимог ст. 35 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, управління представників Національної ради. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


