
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 8 

 

15.01.2015                                                       м. Київ                                                  Протокол № 1 

 
Про розгляд питання щодо виконання 

ТОВ «ТВ-ГОЛД», м. Запоріжжя,  

п. 3 рішення (розпорядження)  

Національної ради від 02.10.2014 № 988 

(НР № 0281-м від 10.09.2007, кабельне ТБ, 

логотип «ТВ-ГОЛД» у правому верхньому куті екрану) 

 

Національна рада розглянула питання  «Про результати позапланової 

перевірки ТОВ «ТВ-ГОЛД», м. Запоріжжя (НР № 0281-м від 10.09.2007, кабельне 

ТБ, логотип «ТВ-ГОЛД» у правому верхньому куті екрану)» та ухвалила рішення 

від 02.10.2014 № 988, яким було визнано  порушення  вимог частини 7 статті 27, 

частини 8 статті 28, пункту «е» частини 1 статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» і оголошено попередження. 

Пунктом три цього рішення (розпорядження) ТОВ «ТВ-ГОЛД»,  

м. Запоріжжя, зобов’язано протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до умов ліцензії та вимог чинного законодавства, упродовж двох 

тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником 

Національної ради у Запорізькій області. 

На виконання рішення ліцензіат надав звіт про приведення своєї діяльності у 

відповідність до умов ліцензії та вимог чинного законодавства  

(вх. № 16/4476 від 04.12.2014). Однак результати моніторингу, здійсненого 

11.11.2014 головним спеціалістом секретаріату представника у Запорізькій 

області, не підтверджують достовірність звітної інформації. 

Таким чином, ТОВ «ТВ-ГОЛД», м. Запоріжжя, не виконало п. 3 рішення 

(розпорядження) Національної ради від 02.10.2014 № 988 про усунення 

порушення та приведення діяльності у відповідність до чинного законодавства та 

умов ліцензії.  

У зв’язку з цим, на підставі ст. 13, 17, 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення»,  керуючись ч. 5 ст. 72 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ТОВ «ТВ-ГОЛД», м. Запоріжжя, п. 3 рішення 

(розпорядження) Національної ради від 02.10.2014 № 988. 



  

2. Призначити позапланову перевірку ТОВ «ТВ-ГОЛД»,  

м. Запоріжжя, НР № 0281-м від 10.09.2007,  на предмет дотримання вимог частини 

7 статті 27, частини 8 статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», частин 1, 2 статті 9 та частин 1, 2 статті 13 Закону України «Про 

рекламу». 

3. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної  справи 

ТОВ «ТВ-ГОЛД», м. Запоріжжя. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


