
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1399 

 

11.12.2014                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати планової перевірки 

ТОВ «ТРК «КОНТАКТ-ЛТД», 

м. Олександрія Кіровоградської обл.  

(НР № 1307-п від 04.10.2013) 

 

Розглянувши матеріали планової перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД», м. Олександрія Кіровоградської 

обл., здійсненої 26.11.2014 (провайдер програмної послуги), 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 порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-

ЛТД», м. Олександрія Кіровоградської обл., ч. 5 ст. 42 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД», м. Олександрія 

Кіровоградської обл., оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-

ЛТД», м. Олександрія Кіровоградської обл., протягом місяця привести свою 

діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. В 

разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може 

призначити позапланову перевірку або оголосити попередження на підставі 

документальних свідчень про невиконання рішення, що передбачено ч. 5 та ч. 6 

ст. 72 Закону України  «Про телебачення і радіомовлення», або звернутися до  

суду  про  анулювання  ліцензії у зв’язку з систематичними порушеннями 

ліцензіатом законодавства України, що передбачено ч. 7 ст. 40 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

4.   Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД», м. Олександрія Кіровоградської 

обл. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КОНТАКТ-ЛТД»,  

м. Олександрія Кіровоградської обл. 



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 В. Севрюкова. 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


