
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2542 

 

23.12.2009                                                       м. Київ                                              Протокол № 49 

 

Про результати позапланової перевірки  

ПП „ЖАЛУБАК”,  

м. Переяслав-Хмельницький Київської обл. 

(НР № 1941 від 15.12.2004) 

 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ПП „ЖАЛУБАК”,  

м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., здійсненої 23.10.2009 (провайдер 

програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись частиною першою статті 70, частинами першою та другою 

статті 71, статтею 72, частиною першою статті 73 та частиною першою статті 

74 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 13, 21 та 

частиною другою статті 24 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ПП „ЖАЛУБАК”, м. Переяслав-Хмельницький 

Київської обл., рішень Національної ради № 2347 від 23.12.2008 і № 694 від 

14.04.2009 та порушення умов ліцензії в частині переліку програм, які заявлені 

для трансляції (ретрансляції) у кабельній мережі. 

2. ПП „ЖАЛУБАК”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., 

оголосити попередження. 

3. Вказати ПП „ЖАЛУБАК”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., 

щодо необхідності внесення змін до ліцензії в частині загальної концепції 

добору програм відповідно до Положення „Про порядок видачі ліцензії 

провайдера програмної послуги, внесення змін до ліцензії провайдера 

програмної послуги та видачі дубліката ліцензії провайдера програмної 

послуги”, затвердженого рішенням Національної ради № 1741 від 08.10.2008. 

4. Відповідно до частини другої статті 75 Закону України „Про 

телебачення і радіомовлення” зобов’язати керівництво ПП „ЖАЛУБАК”,  

м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., протягом місяця привести 

діяльність цієї компанії у відповідність до умов чинного законодавства. Через 

два тижні після цього надіслати звіт до Національної ради, завізований 

представником Національної ради в м. Києві та Київській області. 

5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної 

справи ПП „ЖАЛУБАК”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл. 



6. Призначити позапланову перевірку ПП „ТРК „Переяслав”, м. Переяслав-

Хмельницький Київської обл. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на департамент контрольно-

аналітичної роботи, ліцензійно-реєстраційний департамент та юридичне 

управління. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  А. Мирошніченко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Ю. Плаксюк 

 


