
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 804 

 

11.06.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 
Про винесення на громадське обговорення  

проекту нової редакції Правил ведення мовлення 

на теле- і радіоканалах у дні трауру  

(скорботи, жалоби) та дні пам’яті 

  

У зв’язку з численними зверненнями та пропозиціями ліцензіатів 

Національної ради щодо необхідності перегляду діючої редакції Правил 

ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні 

пам’яті, затверджених рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 116, яке 

зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.02.2012 за № 286/20599, 

керуючись частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», статтями 9, 13 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності», Національна рада 

вирішила:  

1. Затвердити проект нової редакції Правил ведення мовлення на теле- і 

радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті. 

 2. Прес-службі оприлюднити на офіційному веб-сайті Національної ради 

проект нової редакції Правил ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні 

трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, повідомлення про оприлюднення 

проекту регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу для громадського 

обговорення (додаються). 

 3. Встановити термін для громадського обговорення – один місяць з дня 

оприлюднення. 

4. Виконання рішення покласти на прес-службу, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Національної ради Г. Шверка. 

 
Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/            О. Герасим’юк 
 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 

 

 



Додаток  

до рішення Національної ради 

11.06.2015 № 804 
 

Проект 

 

ПРАВИЛА 

ведення мовлення на теле- і радіоканалах у дні трауру (жалоби) та дні 

пам’яті чи скорботи 
  

1. Ці Правила визначають єдиний порядок ведення мовлення 

телерадіоорганізаціями на всій території України у разі видання Указу 

Президента України, прийняття постанови Верховною Радою України, а також 

інших нормативно-правових актів про оголошення в Україні днів трауру 

(жалоби) та днів пам’яті чи скорботи. 

  2. У разі видання Указу Президента України, прийняття постанови 

Верховною Радою України, а також інших нормативно-правових актів про 

оголошення в Україні днів трауру (жалоби) та днів пам’яті чи скорботи, 

телерадіоорганізації мають внести на цей день (але не пізніше ніж через 12 

(дванадцять) годин з моменту опублікування на офіційних веб-сайтах видавців, 

відповідного нормативного акта) до теле-, радіопередач та сітки мовлення 

зміни: 

   2.1. у разі оголошення дня трауру (жалоби) телерадіоорганізації 

зобов’язані: 

припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів, розважальних 

та музичних передач, що містять твори мажорного звучання, теле- і 

радіовікторин, музичних передач на замовлення у прямому ефірі; 

  припинити трансляцію рекламних роликів, що містять елементи розваг та 

еротики; 

  поширювати в ефірному часі інформацію про день жалоби (трауру); 

під час телетрансляції розмістити зображення палаючої свічки; 

оголосити о 19.00 хвилину мовчання із супроводженням звуку 

метронома; 

2.2. у день пам’яті чи скорботи, телерадіоорганізації зобов’язані: 

поширювати в ефірному часі інформацію про день пам’яті чи скорботи; 

припинити трансляцію комедійних та еротичних фільмів та 

гумористичних передач; 

оголосити о 19.00 хвилину мовчання із супроводженням звуку 

метронома. 
 

 

Начальник юридичного управління    /підпис/  У. Фещук 


