
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1072 

 

01.08.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 22.08.2019 № 1282 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ТВ-7», м. Маріуполь Донецької обл. 

(НР № 00835-м від 17.04.2009,  

ефірне ТБ, логотип: «напис, виконаний оригінальним  

шрифтом літерами англійської абетки та цифрою 7: «TV-7».  

Українська транслітерація «ті ві сім») 

 

Відповідно до Плану основних заходів Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення на І півріччя 2019 року, затвердженого рішенням 

регуляторного органу від 13.12.2018 № 2202, у період з 19 по 25 червня 2019 р. 

було проведено тижневий моніторинг регіональних та місцевих телекомпаній на 

предмет виконання статті 10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації. 

За результатами тижневого моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «ТВ-7»,  

м. Маріуполь Донецької обл. (НР № 00835-м від 17.04.2009), за 19-25.07.2019 

зафіксовано ознаки порушення вимог абзацу першого частини четвертої статті 

10 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізації, які 

відповідно до ліцензії, виданої Національною радою, здійснюють ефірне та/або 

багатоканальне (цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу 

та/або супутникове мовлення, забезпечують частку передач новин державною 

мовою в обсязі не менше 75 відсотків загальної тривалості всіх передач новин, 

поширених телерадіоорганізацією у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і 

між 18.00 та 22.00), оскільки частка передач новин, виконаних державною 

мовою, склала менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин, 

поширених у визначених законодавством проміжках часу, а саме: 

між 07.00 та 18.00 – 12,9%;  

між 18.00 та 22.00 – 7,67%. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «ТВ-7»,  

м. Маріуполь Донецької обл., за 19-25.07.2019, 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336, 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ-7»,  

м. Маріуполь Донецької обл. (НР № 00835-м від 17.04.2009), з метою перевірки 

дотримання вимог абзацу першого частини четвертої статті 10 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізації, які відповідно до 

ліцензії, виданої Національною радою, здійснюють ефірне та/або багатоканальне 

(цифрове) мовлення з використанням радіочастотного ресурсу та/або 

супутникове мовлення, забезпечують частку передач новин державною мовою в 

обсязі не менше 75 відсотків загальної тривалості всіх передач новин, поширених 

телерадіоорганізацією у кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 

та 22.00.).  

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на право 

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. 

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 

 


