
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1376 

 

13.10.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 28 
 

Про припинення дії рішення Національної ради від 23.12.2020 № 1692 

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

про тимчасовий відступ від умов програмної концепції мовлення,  

передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення НР № 00835-м від 17.04.2009  

(ефірне мовлення, логотип: «напис, виконаний оригінальним шрифтом  

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

Українська транслітерація «ті ві сім»)» 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшов лист ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ  

«ТВ-7», м. Маріуполь Донецької обл. (вх. № 16/4645 від 21.12.2020),  

про тимчасовий відступ від умов програмної концепції мовлення, передбаченої  

додатком 4 до ліцензії на мовлення НР № 00835-м від 17.04.2009 у зв’язку із 

запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

У зв’язку з цим Національна рада 23.12.2020 ухвалила рішення № 1692, 

яким визнала допустимими заявлені ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ  

«ТВ-7», м. Маріуполь Донецької обл., зміни до програмної концепції мовлення, 

передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення НР № 00835-м від 17.04.2009.  

Пунктом другим цього рішення дозволено ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВ-7», м. Маріуполь Донецької обл., тимчасово відступити від програмної 

концепції мовлення, передбаченої додатком 4 до ліцензії на мовлення  

НР № 00835-м від 17.04.2009.    

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

звернулося до Національної ради з листом (вх. № 24/939 від 07.10.2021), в 

якому ліцензіат повідомив про наміри повернутися до програмної концепції, 

визначеної умовами ліцензії на мовлення НР № 00835-м від 17.04.2009. 

Розглянувши лист ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВ-7», м. Маріуполь 

Донецької обл. (вх. № 24/939 від 07.10.2021), керуючись частиною першою 

статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Припинити дію рішення Національної ради від 23.12.2020 № 1692 

«Про розгляд листа ТОВ «ТРК «ТВ-7», м. Маріуполь Донецької обл., про 

тимчасовий відступ від умов програмної концепції мовлення, передбаченої 



 

 

додатком 4 до ліцензії на мовлення НР № 00835-м від 17.04.2009 (ефірне 

мовлення, логотип: «напис, виконаний оригінальним шрифтом літерами 

англійської абетки та цифрою 7: «TV-7». Українська транслітерація «ті ві 

сім»)». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова      /підпис/   Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 


