
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1294 

 

16.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 21 

 

 

Про призначення позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ  

(НР № 00293-м від 23.08.2011,  

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, 

логотип: «Dobro») 

 

 

Постановою Верховної Ради України від 02.02.2016 № 971-VІІІ                        

25 травня 2016 року оголошено Днем скорботи і пам’яті – 90 років з дня 

вбивства Симона Петлюри. 

За результатами моніторингу багатоканального телемовлення                    

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, здійсненого 25.05.2016 відповідно 

до ліцензії НР № 00293-м від 23.08.2011, зафіксовано ознаки порушення вимог 

пункту б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана  виконувати рішення 

Національної ради та судових органів) та пункту 4 Правил ведення мовлення на 

теле - і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам’яті, 

затверджених рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412 (У 

день пам`яті телерадіоорганізації зобов’язані внести до телерадіопередач та 

сітки мовлення такі зміни: поширювати мінімум раз на дві години в ефірному 

часі інформацію про день пам’яті; припинити трансляцію комедійних та 

еротичних фільмів, гумористичних передач; під час телетрансляції розмістити 

на екрані відповідне стилізоване зображення або палаючу свічку, які є 

доречними до відповідної події; оголосити о 12.00 хвилину мовчання із 

супроводженням звуку метронома, якщо інше не передбачено відповідним 

нормативно-правовим актом), оскільки протягом доби телеканал не подавав 

інформацію про День пам’яті раз на дві години. 

Крім того, 25.05.2016 в ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ 

(НР № 00293-м від 23.08.2011), зафіксовано повторну трансляцію фільму «С 

востока» (раніше демонструвався 18.05.2016), який знято 1940 року Київською 

кіностудією та присвячено подіям на Західній Україні напередодні Другої 

світової війни у ідеологічному контексті приєднання земель Західної України 

до складу Радянського Союзу. Фільм має ознаки розпалювання національної 

ворожнечі між українським та польським народами та ознаки порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 
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- частини другої статті 9 (Мовник не має права розповсюджувати 

аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний 

характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті); 

- пунктів а) та є) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, з повагою 

ставитися до національної гідності, національної своєрідності і культури всіх 

народів). 

Розглянувши результати вибіркових моніторингів ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, від 18.05.2016 та 25.05.2016, керуючись абзацом 

третім пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада   

 

вирішила: 
1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                       

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ                

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ (НР № 00293-м від 23.08.2011), на предмет 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини другої статті 9 (Мовник не має права розповсюджувати 

аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний 

характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті); 
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- пунктів а), б), є) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов'язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, виконувати 

рішення Національної ради та судових органів, з повагою ставитися до 

національної гідності, національної своєрідності і культури всіх народів), а 

також Постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 № 971-VIII. 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на 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/ К. Котенко 

 


