
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1123 

 

12.08.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ 

(НР № 01612-м від 24.02.2020, 

кабельне мовлення, логотип: «УНТ-ІНФОРМ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/149 від 02.06.2021 

було здійснено планову виїзну перевірку ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ 

(місцеве кабельне мовлення, логотип: «УНТ-ІНФОРМ»), за результатами якої 

складено Акт № 132 від 24.06.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 12.06.2021 

зафіксовано порушення частини першої статті 43 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Організація-ліцензіат має право розпочати 

мовлення протягом року з дня набрання ліцензією чинності. Про початок 

мовлення вона зобов'язана у десятиденний термін повідомити Національну 

раду), оскільки ліцензіат не повідомив Національну раду про початок мовлення. 

За інформацією ліцензіата, наданою в поясненні до акту перевірки  

(вих. № 66/06/21 від 23.06.2021), директор телекомпанії Чорний В.В. особисто 

24.02.2021 вкинув у скриньку Національної ради лист (вих. № 01/02/21 від 

20.02.2021), що містив повідомлення регулятора про початок мовлення 

ліцензіата (на виконання частини першої статті 43 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»).  

Керівник управління організаційного та документального забезпечення 

Національної ради надав інформацію (службова записка № 5 від 22.07.2021), що 

протягом 2021 року офіційного повідомлення ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ»,  

м. Київ, про початок мовлення (ліцензія НР № 01612-м від 24.02.2020) до 

регулятора не надходило. 

Розглянувши Акт № 132 від 24.06.2021 планової виїзної перевірки ТОВ 

«УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ, керуючись частиною першою статті 43, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою 

статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 

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: 



2 

 

1. Визнати порушення ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ, частини 

першої статті 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ, НР № 01612-м від 24.02.2020, 

оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», м. Київ, на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому.  

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «УКРАЇНА ІНФОРМ», 

м. Київ. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «УКРАЇНА 

ІНФОРМ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


