
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2363 

 

18.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 38 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ 

(НР № 00627-м від 19.06.2016, 

ефірне мовлення, логотип: «НТН») 
 

За результатами моніторингу ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, здійсненого 03.09.2016 відповідно до ліцензії  

НР № 00627-м від 19.06.2016, було зафіксовано трансляцію випуску 

«Неймовірна втеча» передачі «Речовий доказ» (© ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» 2014 р.), в контенті якої вбачалися ознаки 

порушення частини другої статті 9 Закону Україну «Про телебачення і 

радіомовлення» (в редакції, чинній на момент здійснення моніторингу). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 29.09.2016 рішенням  

№ 2061 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/465 від 11.10.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ (загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: 

«НТН»), за результатами якої складено Акт № 71 ПП/Кв/П/16 від 27.10.2016. 

Під час перевірки за результатами моніторингу від 03.09.2016 

зафіксовано порушення вимог частини другої статті 9 Закону Україну  

«Про телебачення і радіомовлення» (в редакції, чинній на момент здійснення 

моніторингу та перевірки) (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), оскільки у часовому проміжку з 11:25 

до 11:52 було здійснено трансляцію випуску «Неймовірна втеча» передачі 

«Речовий доказ» (© ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» 2014 р.),  



присвяченого діяльності органів КДБ й зокрема позитивному образу 

полковника КДБ Мухіна. 

Розглянувши Акт № 71 ПП/Кв/П/16 від 27.10.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 

шостою статті 9 (у редакції від 08.11.2016), частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою, шостою та восьмою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, 

другою та третьою 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», Розмірами 

штрафів, які можуть накладатися на телерадіоорганізації та провайдерів 

програмної послуги за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення, затвердженими рішенням Національної ради від 08.10.2015  

№ 1542 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.12.2015 за  

№ 1504/27949), Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ»,  

м. Київ, НР № 00627-м від 19.06.2016, вимог частини шостої статті 9 Закону 

Україну «Про телебачення і радіомовлення» (в редакції від 08.11.2016). 

2. ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, НР № 00627-м 

від 19.06.2016, оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, на 

неприпустимість порушень частини шостої статті 9 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (в редакції від 08.11.2016) та неухильне 

дотримання норм чинного законодавства у подальшому. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

5.  Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


