
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 520 

 

12.04.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 11 
 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА  

ТРК» (ІСТV), м. Київ  

(НР № 00062-м від 30.10.2011,  

ефірне мовлення, логотип: «зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка 

утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці» та/або 

«зображувальне позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням 

ліній різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» та/або 

«комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента – асиметрична 

п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної довжини під різними кутами у 

кожній точці, та з словесного елемента «ІСТV» - виконаного оригінальним шрифтом. 

Зображувальний та словесний елемент розташовано поруч») 
 

 

Розглянувши матеріали планової виїзної перевірки  

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ІСТV),  

м. Київ, здійсненої 21.03.2018 (ефірне мовлення, логотип: «зображувальне 

позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній 

різної довжини під різними кутами у кожній точці» та/або «зображувальне 

позначення – асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній 

різної довжини під різними кутами у кожній точці, на контрастному фоні» 

та/або «комбіноване позначення, яке складається: з зображувального елемента 

– асиметрична п’ятикутна зірка, яка утворюється з’єднанням ліній різної 

довжини під різними кутами у кожній точці, та з словесного елемента «ІСТV» - 

виконаного оригінальним шрифтом. Зображувальний та словесний елемент 

розташовано поруч»), керуючись частиною першою статті 70 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ІСТV),  

м. Київ, взяти до відома. 

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

ліцензійної справи ТОВ «МІЖНАРОДНА КОМЕРЦІЙНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ» (ІСТV), м. Київ. 



3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


