
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 858 

 

01.06.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 19 
 
Про призначення позапланової перевірки  

ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне  

(НР № 00007-м від 14.05.2016,  

ефірне РМ, позивні: «Радіо Трек – 106,4 ФМ») 

 

Згідно з Указом Президента України від 28.03.2017 № 84/2017 «Про 

відзначення у 2017 році Дня пам`яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні» 08 травня 2017 відзначався День пам`яті та 

примирення. 

Моніторингом мовлення ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне (НР № 00007-м від 

14.05.2016), за 08.05.2017 зафіксовано відсутність оголошення о 12.00 хвилини 

мовчання та відсутність в ефірі до 12.00 поширення інформації про день 

пам’яті, що є ознакою порушення вимог: 

- 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); 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати рішення 

Національної ради та судових органів); 

- Указу Президента України від 28.03.2017 № 84/2017 «Про відзначення у 

2017 році Дня пам`яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні». 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «РАДІО ТРЕК», м. Рівне  

(НР № 00007-м від 14.05.2016), за 08.05.2017, 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 «РАДІО ТРЕК»,  м. Рівне                  

(НР № 00007-м від 14.05.2016), на предмет дотримання вимог: 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати рішення 

Національної ради та судових органів); 

- Указу Президента України від 28.03.2017 № 84/2017                                  

«Про відзначення у 2017 році Дня пам`яті та примирення і 72-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; 

- 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). 

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, 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/ О. Ільяшенко 

 


