
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1601 

 

14.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 24 
 

Про призначення позапланової перевірки  

ПрАТ «РК ЛЮКС», м. Київ 

(НР № 00605-м від 26.12.2015,  

ефірне РМ, позивні: «Люкс ФМ») 
 

Відповідно до Постанов Верховної Ради України від 20.05.2011 № 3430-VІ, 

від 02.02.2016 № 971-VІІІ та листа - роз’яснення Міністерства культури 

України від 30.05.2016 № 779/9/10-16 в Україні упродовж травня – червня 2016 

року відзначались пам’ятні дати:  

- 25 травня 2016 року (День скорботи та пам’яті – 90 років з дня вбивства 

Симона Петлюри); 

- 22 червня 2016 року (Хвилина пам'яті за загиблими у Великій 

Вітчизняній війні 1941 - 1945 років); 

- 23 червня 2016 року (День пам’яті - 75 років з часу масових розстрілів 

політичних в’язнів на Західній Україні (06-07.1941). 

За результатами моніторингів мовлення ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

ЛЮКС», м. Київ, здійснених 25.05.2016, 22.06.2016 та 23.06.2016 відповідно до 

ліцензії НР № 00605-м від 26.12.2015, зафіксовано ознаки порушень 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: 

- 25.05.2016 інформацію про День скорботи та пам’яті – 90 років з дня 

вбивства Симона Петлюри було подано лише о 14.07, 19.22, 21.21 у випусках 

новин; не було припинено трансляцію гумористичних передач («Ранкове шоу 

«Зарядка» (о 07.08), «Модний тюнінг» (о 09.32), «Все пучком» (о 16.08), що 



містили анекдоти та гумористичні фрагменти); о 12.00 год. не було оголошено 

хвилину мовчання; 

- 22.06.2016 інформацію про День пам’яті загиблих у роки Другої світової 

війни було подано у випусках новин лише у проміжку часу: з 07.18 до 21.20; о 

10.00 не було оголошено хвилину мовчання; 

- 23.06.2016 інформацію про День пам’яті з нагоди 75 років із часу масових 

розстрілів політичних в’язнів на Західній Україні (06-07.1941) було подано у 

випусках новин лише у проміжку часу: з 07.16 до 21.24, о 12.00 год. не було 

оголошено хвилину мовчання. 

Розглянувши результати моніторингів мовлення ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС», м. Київ, від 25.05.2016, 22.06.2016 та 23.06.2016, 

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 ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАДІОКОМПАНІЯ ЛЮКС», м. Київ            

(НР № 00605-м від 26.12.2015), на предмет дотримання вимог: 

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

радіомовлення»; 

- Постанов Верховної Ради України від 02.02.2016 № 971-VІІІ                        

та від 20.05.2011 № 3430-VІ; 

- 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. 

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 

 

 


