
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 601 

 

26.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 
 

Про результати планової виїзної перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ  

(НР № 00373-м від 29.11.2011, 

ефірне мовлення, логотип: «ТЕТ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/98 від 05.03.2018 було 

здійснено планову виїзну перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ, за 

результатами якої складено АКТ № 117 від 06.04.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 28.03.2018 зафіксовано, що на 

35 ТВК у м. Покровську (Красноармійську) Донецької обл. замість програми 

ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ (логотип: «ТЕТ»), цілодобово 

транслюється програма ТОВ «ТРК «СТУДІЯ 1+1», м. Київ (логотип: «1+1»)  

(за інформацією Донецької філії Концерну РРТ (вих. № 365 від 30.03.2018), 

наданою на запит представника Національної ради в Донецькій області, 

перекомутацію програми «ТЕТ» на програму «1+1» на передавачі 35 ТВК на РРС 

Красноармійськ було здійснено на підставі звернення від 16.06.2014  

ПАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ»), що є порушенням частини п’ятої статті 43 

(Ліцензіат не має права передавати канал мовлення в суборенду іншим 

організаціям) та частин першої, третьої статті 46 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або 

емблему). Під час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або 

інші вихідні дані) Закону України «Про телебачення і радіомовлення».   

Розглянувши АКТ № 117 від 06.04.2018 планової виїзної перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною п’ятою  

статті 43, частинами першою та третьою статті 46, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та 

другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та другою 

статті 75 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. Взяти до відома наявність порушення ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», 

м. Київ, частини п’ятої статті 43, частин першої та третьої статті 46 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. Зобов’язати ліцензіата ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», м. Київ, 

протягом трьох місяців з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність 

у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 

цього рішення Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, 

передбачені чинним законодавством України. 

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

ліцензійної справи ПрАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «ТЕТ», 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 С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 


