
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 2068 

 

29.09.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ 

(НР № 00293-м від 23.08.2011, 

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Dobro») 

 

Відповідно до Постанови 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 мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «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» та пункту 4 Правил ведення мовлення на 

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

Правила), затверджених рішенням Національної ради від 23.07.2015 № 1146, 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за № 967/27412, 

оскільки протягом доби телеканал не подавав інформацію про День пам’яті раз 

на дві години. 

Крім того, 25.05.2016 в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «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 в 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 частини другої статті 9 та пунктів а) та є) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2016 рішенням  

№ 1294 було призначено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/364 від 14.07.2016 

було проведено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ (багатоканальна телемережа МХ-3, логотип: 

«Dobro»), у результаті чого складено Акт № 60ПП/(ІІІ)/Кв/СА/16 від 12.08.2016. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 25.05.2016 зафіксовано 

порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 



 2 

пункту б) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана  

виконувати рішення Національної ради та судових органів) та пункту 4 Правил 

(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;  

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) та 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), оскільки 25.05.2016 в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ» зафіксовано повторну 

трансляцію фільму «С востока» (раніше фільм демонструвався 18.05.2016), у 

якому містилися такі фрази:    

  о 2 годині 41 хвилині «Польськое правительство ввергло народ в 

губительную войну. На рассвете первого сентября 1939 года война 

началась…»; 

о 2 годині 51 хвилині «Советское правительство отдало распоряжение 

Главному командованию Красной армии отдать приказ войскам перейти 

границу и взять под свою защиту жизнь и имущество населения Западной 

Украины и Западной Белоруссии»; 

о 2 годині 57 хвилині «Свершилась великая правда. Мы долго ждали ее. 

Терпели. Люди, великий советский народ несет нам эту правду. Ветер с востока 

идет. Клянемся же нашим братьям в нашей любви, нашей дружбе, клянемся 

люди…». Всі ці висловлювання мають ознаки розпалювання національної 

ворожнечі між українським та польським народами. 

Крім того, до Національної ради надійшов лист від Українського інституту 

Національної пам'яті (вх. № 17/5276 від 05.08.2016) з інформацією щодо фільму 

«С востока». В листі звертається увага на контент фільму, який носить 
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агітаційний характер: поширює радянські пропагандистські концепції та не 

може сприяти залагодженню конфліктів у суспільстві, міжнаціональній злагоді 

та подоланню існуючих у суспільстві стереотипів. 

Розглянувши Акт № 60ПП/(ІІІ)/Кв/СА/16 від 12.08.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

пунктом 4 Правил, частиною другою статті 9, пунктами а), б) та є) частини 

першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами  першою, другою, 

п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74, частинами першою та другою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ, частини другої статті 9, пунктів а), б) та є) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 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, Постанови Верховної Ради України від 02.02.2016 № 971-VІІІ. 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ,  

НР № 00293-м від 23.08.2011, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Київ, на неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. 

Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  
 

Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/          О. Герасим’юк 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


