
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 585 

 

13.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ,  

м. Мелітополь Запорізької обл. 

(НР № 00937-м від 21.11.2016,  

ефірне мовлення, логотип: «TVM») 

 

Згідно з Указом Президента від 22.01.2021 № 23/2021 «Про оголошення в 

Україні дня жалоби» у зв’язку із трагедією, що сталася 21.01.2021 внаслідок 

пожежі у будинку для літніх людей у місті Харкові та призвела до людських 

жертв, 23.01.2021 було оголошено днем жалоби в Україні. 

Моніторингом мовлення КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл.  

(НР № 00937-м від 21.11.2016), за 23.01.2021 зафіксовано ознаки порушення 

вимог пункту 3 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); пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 12.02.2021 рішенням № 126 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл.  

На виконання наказу голови Національної ради від 15.02.2021 № 5а/54 було 

проведено позапланову безвиїзну перевірку КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл. (місцеве ефірне мовлення, логотип: «TVM»), за результатами 

якої складено Акт № 74 від 12.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки КП «ТРК 

«МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., було повідомлено рекомендованим 

листом (вих. № 17/246 від 16.02.2021). 

Моніторингом мовлення КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., за 

23.01.2021 зафіксовано відсутність в ефірному часі інформації про день жалоби 

у проміжки часу: з 18.00 до 20.19 та з 20.19 до 24.00, що є ознакою порушення 

вимог: 
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- пункту 3 Правил; 

- пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

Під час перевірки звірено отримані від ліцензіата 02.03.2021 документи і 

матеріали щодо організації ним ефірного телевізійного мовлення протягом 

23.01.2021 з актом моніторингу за цей день та проаналізовано запис ефіру КП 

«ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл.  (ліцензія на мовлення НР № 00937-м 

від 21.11.2016), за 23.01.2021.  

Згідно із Додатком 4 до ліцензії НР № 00937-м від 21.11.2016 КП «ТРК 

«МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ здійснює ретрансляцію програми ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ» 

максимальним обсягом 21 година на добу. 

У ході перевірки було встановлено, що 23.01.2021 у проміжок часу з 20.19 

до 24.00 в ефірі КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., відбувалась 

ретрансляція програми ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ». Відповідно до моніторингу 

відеозапису ефіру за 23.01.2021 зафіксовано наявність інформації про день 

жалоби у проміжок часу з 20.19 до 24.00, поширеної раз на годину в ефірному 

часі у вигляді рухомого рядку (20:19:01, 21:16:16, 22:22:33, 23:35:50).  

Натомість під час перевірки зафіксовано, що 23.01.2021 у проміжок часу з 

18.00 до 20.19 в ефірі КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., була 

відсутня інформація про день жалоби. Відповідно до пояснень директора КП 

«ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ Ткаченко Т.М. відсутність в ефірі інформації про день жалоби у 

вищезазначений проміжок часу було допущено з технічних причин. 

Таким чином, у ході перевірки зафіксовано відсутність в ефірі ліцензіата 

23.01.2021 інформації про день жалоби у проміжок часу з 18.00 до 20.19, що є 

порушенням:  

- пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії; виконувати рішення Національної ради та судових 

органів); 

- пункту 3 Правил (У разі оголошення дня трауру (скорботи, жалоби) 

телерадіоорганізації зобов’язані: припинити трансляцію комедійних та 

еротичних фільмів, гумористичних, розважальних та музичних передач, що 

містять твори мажорного звучання, теле- і радіовікторин, музичних передач на 

замовлення у прямому ефірі; припинити трансляцію рекламних роликів, що 

містять елементи гумору та еротики; поширювати мінімум раз на годину в 

ефірному часі інформацію про день трауру (скорботи, жалоби); під час 

телетрансляції розмістити зображення палаючої свічки; оголосити о 12.00 

хвилину мовчання із супроводженням звуку метронома, якщо інше не 

передбачено відповідним нормативно-правовим актом). 



3 

 

Розглянувши Акт № 74 від 12.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки КП 

«ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., керуючись пунктом 3 Правил, 

пунктами а), 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 КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., 

пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», пункту 3 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 КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., НР № 00937-м від 

21.11.2016, оголосити попередження. 

3. Вказати КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл., на 

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл. 

5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл. 

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 М. Онопрієнка. 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


