
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 541 

 

15.04.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК (ICTV)», м. Київ 

(НР № 00062-м від 30.10.2011, 

ефірне ТБ, логотип: «зірка ICTV») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/162 від 02.04.2015 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «Міжнародна комерційна 

телерадіокомпанія (ICTV)», м. Київ, НР № 00062-м від 30.10.2011 (ефірне ТБ, 

логотип: «зірка ICTV»), у результаті чого складено Акт № 47/(ІІ)/ПП/А/Кв/15 

від 08.04.2015. 

У ході перевірки зафіксовано порушення п. а) ч. 1 ст. 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки трансляція фільмів відбувалась з 

порушенням умов, передбачених державним посвідченням на право 

демонстрування і розповсюдження фільмів, що свідчить про недотримання 

ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV)», м. Київ, ст. 164 

КУпАП, у зв’язку з чим складено Протокол про адміністративне 

правопорушення серія КВ № 3 від 08.04.2015. 

Розглянувши Акт № 47/(ІІ)/ПП/А/Кв/15 від 08.04.2015 та Протокол про 

адміністративне правопорушення серія КВ № 3 від 08.04.2015 позапланової 

перевірки ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV)», м. Київ,  

НР № 00062-м від 30.10.2011, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 

28, пунктами а), б) та е) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 

2, 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. Протокол про адміністративне правопорушення серія КВ № 3 від 

08.04.2015, матеріали позапланової перевірки ТОВ «Міжнародна комерційна 

телерадіокомпанія (ICTV)», м. Київ, та копію цього рішення направити до суду 

для розгляду справи про адміністративне правопорушення. 
2. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Міжнародна комерційна 

телерадіокомпанія (ICTV)», м. Київ. 



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

ліцензійної справи ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV)»,  

м. Київ. 

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 

 

 


