
Додаток 1 

до рішення Національної ради  

15.12.2010 № 1878 

 

Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у 

 дні трауру ( скорботи, жалоби) та дні пам’яті 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, 

жалоби) та дні пам’яті (далі - Правила) розроблено на виконання ст. 106 

Конституції України, ст. 4, 7 Закону України „Про телебачення і 

радіомовлення”, ст. 13, 17 Закону України „Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення”. 

 

1.2. Ці Правила визначають єдиний порядок ведення мовлення 

телерадіоорганізаціями на всій території України у разі видання Указу 

Президента України про оголошення в Україні днів трауру (скорботи, жалоби) 

або днів пам’яті. 

 

1.3. Виконання Правил враховуватиметься під час конкурсного відбору на 

право користування каналами мовлення та під час аналізу діяльності 

телерадіоорганізацій. 

 

2. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ МОВЛЕННЯ 

 

2.1. У разі видання Указу Президента України про оголошення в Україні днів 

трауру (скорботи, жалоби) або днів пам’яті телерадіоорганізаціям 

невідкладно забезпечити мовлення особливого характеру, яке б відображало 

причини оголошення днів трауру (скорботи, жалоби). З цією метою 

телерадіоорганізації вносять відповідні зміни до програм теле- та 

радіопередач на день трауру (скорботи, жалоби), день пам’яті. 

2.1.1. При необхідності вносять зміни до сітки мовлення. 

2.1.2. Забезпечують присутність в ефірі відбивок, джинглів інших 

аудіовізуальних міжпрограмних заставок мінорного характеру чи без звукового 

супроводження або бігучих рядків. 

2.1.3. Утримуються від музичних творів мажорного звучання. 

2.1.4. Припиняють трансляцію передач на замовлення. 

2.1.5. Не транслюють рекламні ролики та анонси, що містять елементи шоу, 

розваг та еротики у теле- і радіоефірі, а також концертно-видовищних заходів. 

2.1.6. Не транслюють комедійні фільми, розважальні та музично-розважальні 

передачі, теле- і радіовікторини. 

 

2.2. Напередодні та впродовж дня трауру (скорботи, жалоби) та дня пам’яті 

телерадіоорганізації зобов’язані інформувати населення про відповідний день 
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трауру (скорботи, жалоби), або день пам’яті і повідомляти, з якого приводу 

його оголошено. 

 

2.3. За зверненням відповідних установ та організацій, телерадіоорганізації 

зобов’язані безкоштовно розміщувати в телерадіоефірі повідомлення про 

благодійні розрахункові рахунки за умови наявності погодження органів 

місцевого самоврядування чи (або) спеціально створених комісій щодо 

розслідування причин трагедії, аварій і нещасних випадків та подолання їх 

наслідків. 

 

2.4. Раніше заплановані та змінені сітки мовлення із відповідними коментарями 

про внесені зміни на вимогу Національної ради надсилати на адресу 

Національної ради в триденний термін. 

 

 
Начальник  

контрольно-аналітичного управління                             /підпис/                             О. Левчук 
 

 


