
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1309 

 

20.08.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «АРТ», м. Одеса (НР № 00159-м від 04.06.2011, 

ефірне ТБ, логотип: «цифра «7», яка складається з сукупності 

двох ліній салатового кольору та ромба бузкового кольору») 

 

На підставі звернення адвоката Тарасенко Є.В., вх. № 16/1974  

від 27.04.2015, та рішення Національної ради від 18.06.2015 № 841 було 

призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ»,  

м. Одеса, з метою перевірки діяльності компанії на предмет дотримання вимог 

ч. 2 ст. 6 та ч. 2 ст. 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/309 від 23.06.2015 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ», 

м. Одеса, НР № 00159-м від 04.06.2011 (ефірне телебачення, логотип: «цифра 

«7», яка складається з сукупності двох ліній салатового кольору та ромба 

бузкового кольору»), у результаті чого складено Акт № ПП/Од./ПС/21/2015 від 

15.07.2015. 

Розглянувши Акт ПП/Од./ПС/21/2015 від 15.07.2015 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ», м. Одеса, НР № 00159-м від 

04.06.2011, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії 

та адвоката Тарасенко Є.В., куруючись частиною 1 статті 70, 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. Інформацію про результати позапланової перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ», м. Одеса, взяти до відома. 

2. Звернути увагу керівництву ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ»,  

м. Одеса, на неухильне дотримання вимог чинного законодавства, а також щодо 

підвищення професійного рівня підготовки сюжетів. 

3. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ», м. Одеса. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АРТ», м. Одеса. 



5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 

 

 
Голова Національної ради    /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради   /підпис/ Г. Шверк 

 


