
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1562 

 

31.07.2013                                                       м. Київ                                                Протокол № 22 

 

Про розгляд питання щодо проведення 

планової перевірки ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ»,  

м. Слов'янськ Донецької обл. 

(НР № 1567-м від 27.02.2012) 

 

 

На виконання рішення № 2089 від 14.11.2012 «Про затвердження 

Національною радою Плану проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги України на перший квартал 2013 року» та 

відповідно до наказу голови Національної ради № 5/18 від 17.01.2013 було 

призначено планову перевірку ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов'янськ 

Донецької обл., НР № 1567-м від 27.02.2012 (вид мовлення – ефірне РМ, 68,06 

МГц у м. Краматорську та прилеглих районах, позивні: «В ефірі – Радіо 

«Можливість») на 28.02.2013. 

Представник Національної ради у Донецькій області офіційним листом 

повідомив ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ» про планову перевірку, яка відбудеться 

28.02.2013. 

Напередодні перевірки 27.02.2013 ліцензіат поінформував представника 

Національної ради, що мовлення розпочато о 12:00, але це унеможливило 

здійснення добового моніторингу ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ» і здійснення 

перевірки діяльності ліцензіата в частині дотримання програмної концепції, 

оскільки на 28.02.2013 було призначено планову перевірку. Представником 

Національної ради у Донецькій області було складено Акт щодо неможливості 

здійснення перевірки телерадіоорганізації № 07(І)/Дн/П/07-13 від 28.02.2013.  

Розглянувши інформацію управління координації та організації роботи 

представників та секретаріатів представників щодо діяльності ТОВ «ТРК 

«МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов'янськ Донецької обл., та враховуючи необхідність 

уточнення та деталізації цієї інформації, а також здійснення добового 

моніторингу, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами 

а) та б) 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. Призначити позапланову перевірку ТОВ «ТРК «МОЖЛИВІСТЬ»,  

м. Слов'янськ Донецької обл., на предмет дотримання умов ліцензії та вимог 

чинного законодавства. 

2. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне 

управління, управління координації та організації роботи представників та 

секретаріатів представників, управління правового забезпечення, управління 

ліцензування телерадіомовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради О. Головатенко.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  В. Манжосов 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  Л. Мудрак 

 


