
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 893 

 

11.07.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 16 
 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТРК «ТВК» У ФОРМІ ПП, м. Охтирка Сумської обл.   

(НР № 01069-м від 24.04.2017,  

ефірне РМ, позивні: «А-FM») 
 

Моніторингом добового ефірного радіомовлення ТРК «ТВК» У ФОРМІ ПП, 

м. Охтирка Сумської обл. (НР № 01069-м від 24.04.2017), за 27.04.2018 

зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні 

радіомовлення (крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) 

повинні забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною 

мовою в обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених 

протягом доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, 

поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00 

(відповідно до пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних 

творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» частка пісень 

державною мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», становить: протягом першого року – 25 відсотків, 

протягом другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 відсотків)), 

оскільки частка пісень державною мовою з 08.11.2017 відповідно до чинного 

законодавства має складати не менше 30% загального обсягу пісень, поширених 

у проміжку часу між 07.00 та 14.00, а в ефірі ліцензіата 27.04.2018 частка пісень 

українською мовою у проміжку часу між 07.00 та 14.00 становила 26,61%; 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки згідно з додатком 4-1 до 

ліцензії на мовлення НР № 01069-м від 24.04.2017 з 08.11.2017 частка пісень 

державною мовою протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07.00 

та 14.00 і між 15.00 та 22.00 має складати не менше 32%, а за результатами 

моніторингу радіомовлення ліцензіата 27.04.2018 частка пісень українською 

мовою, поширених протягом доби, – становила 30,89%, у проміжку часу між 

07.00 та 14.00 – 26,61%.  

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТРК «ТВК» У ФОРМІ ПП, 

м. Охтирка Сумської обл., за 27.04.2018, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 



«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 

(у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада  
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «ТВК» У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, 

м. Охтирка Сумської обл. (НР № 01069-м від 24.04.2017), з метою перевірки 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини другої статті 9 (Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення 

(крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) повинні 

забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою в 

обсязі не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом 

доби, а також не менше 35 відсотків загального обсягу пісень, поширених у 

кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00 (відповідно до 

пункту 2 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів 

державною мовою у програмах телерадіоорганізацій» частка пісень державною 

мовою, передбачена частиною другою статті 9 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», становить: протягом першого року –25 відсотків, протягом 

другого року – 30 відсотків, протягом третього року – 35 відсотків)); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії);  

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 


