
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 919 

 

18.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ 

(НР № 00142-м від 07.07.2018,  

супутникове мовлення, логотип: «BOUTIQUETV») 

 

Згідно з Указом Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні» щорічно, 20 лютого, в Україні відзначається День Героїв 

Небесної Сотні. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ 

(НР № 00142-м від 07.07.2018), за 20.02.2019 зафіксовано порушення вимог 

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

радіомовлення», Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні», 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11.08.2015 за № 967/27412 (далі – Правила). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.03.2019 рішенням № 336 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/125 від 22.03.2019 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «BOUTIQUETV»), за результатами якої 

складено АКТ № 105 від 12.04.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 20.02.2019 ТОВ «ІДАНА 

ЮКРЕЙН», м. Київ, зафіксовано порушення 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), 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 11.02.2015 № 69/2015 «Про 



вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні», оскільки зафіксовано:  

˗ відсутність упродовж доби інформації про день пам’яті; 

˗ відсутність о 12.00 оголошення хвилини мовчання із супроводженням 

звуку метронома; 

˗ відсутність відповідного стилізованого зображення або палаючої свічки 

під час телетрансляції на екрані у проміжок часу: з 00.00 до 01.02. 

Розглянувши АКТ № 105 від 12.04.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом 4 Правил, пунктом б) 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 «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ, пункту б) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

Указу Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу 

учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні», 

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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за 

№ 967/27412. 

2. ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ, НР № 00142-м від 07.07.2018, 

оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», м. Київ, на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН»,  

м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ІДАНА ЮКРЕЙН», 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. 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  
 


