
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 153 

 

12.02.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ 

(НР № 1367-м від 26.08.2011, 

багатоканальна телемережа МХ-5, 

логотип: «ВІНТАЖ ТВ») 

 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «КОРОНА 

САНРАЙС», м. Київ, здійсненої 21.01.2015 (багатоканальне 

загальнонаціональне мовлення в багатоканальній телемережі МХ-5, логотип: 

«ВІНТАЖ ТВ»), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а) та 

б) частини 1 статті 59, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 70, 

частиною 2 статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

 

1. Визнати порушення ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, частини 7 

статті 27, частини 8 статті 28, частини 1 статті 46 та пунктів б), е) частини 1 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, НР № 1367-м від 26.08.2011, 

оголосити попередження. 

3. Вказати керівнику ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ, на 

необхідність у подальшому дотримуватися вимог законодавства та умов 

ліцензії. 

4. Звернутися до Державної інспекції України з питань захисту прав 

споживачів з інформацією про зафіксовані порушення частини 2 статті 9 та 

частини 2 статті 13 Закону України «Про рекламу» в ефірі ТОВ «КОРОНА 

САНРАЙС», м. Київ, з проханням вжити заходів в межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством. 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «КОРОНА 

САНРАЙС», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «КОРОНА САНРАЙС», м. Київ. 



7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 

 


