
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 662 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15

  

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

АТ «НСТУ», м. Київ  

(НР № 01077-м від 30.03.2017,  

багатоканальне мовлення, логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ») 

 

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. 

За результатами моніторингу телерадіопрограм АТ «НАЦІОНАЛЬНА 

СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ (далі – АТ «НСТУ», 

м. Київ) (ліцензія на мовлення НР № 01077-м від 30.03.2017), за 23.01.2021 

зафіксовано відсутність в ефірному часі інформації про день жалоби у проміжки 

часу: з 09.28 до 12.00 та з 12.01 до 17.25, що є ознакою 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 25.02.2021 рішенням  

№ 191 було призначено позапланову безвиїзну перевірку АТ «НСТУ», м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/95 було 

проведено позапланову безвиїзну перевірку АТ «НСТУ», м. Київ 

(загальнонаціональне багатоканальне мовлення, логотип: «UA:ПЕРШИЙ»), за 

результатами якої складено Акт № 102 від 26.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки АТ «НСТУ», м. Київ, 

було повідомлено рекомендованим листом (вих. № 17/359 від 01.03.2021). 

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. 

За результатами моніторингу телерадіопрограм АТ «НСТУ», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01077-м від 30.03.2017), за 23.01.2021 зафіксовано 

відсутність в ефірному часі інформації про день жалоби у проміжки часу: з 09.28 

до 12.00 та з 12.01 до 17.25, що є ознакою порушення вимог: пункту 3 Правил; 
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пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення від 25.02.2021 № 191 

Національна рада зобов’язала АТ «НСТУ», м. Київ, у термін до 17.03.2021 надати 

Національній раді шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, 

документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 23.01.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 23.01.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення. 

АТ «НСТУ», м. Київ, надало документи та письмові пояснення, що 

відносяться до предмету перевірки, у встановлений Національною радою термін 

(вх. № 16/1183 від 17.03.2021). 

У листі-поясненні до Національної ради, підписаному директором 

фінансовим АТ «НСТУ», м. Київ, Л. Стиренко, наголошується, що, відповідно 

до Правил у разі видання Указу Президента України, прийняття постанови 

Верховною Радою України, а також інших нормативно-правових актів про 

оголошення в Україні днів трауру (скорботи, жалоби) та днів пам’яті 

телерадіоорганізації мають внести на цей день (але не пізніше ніж через 12 годин 

з моменту розміщення на офіційних веб-сайтах відповідних органів державної 

влади нормативно-правового акта) до теле-, радіопередач та сітки мовлення 

зміни. Враховуючи, що Указ Президента України від 22.01.2021 № 23/2021 «Про 

оголошення в Україні дня жалоби» було оприлюднено на офіційному сайті 

Президента о 20:23 22.01.2021, АТ «НСТУ», м. Київ, повинно було внести 

відповідні зміни до телепередач та сітки мовлення не пізніше 08:23 23.01.2021. 

Фактично Указ Президента та Правила ведення мовлення на теле- і радіоканалах 

у дні трауру (скорботи, жалоби) почали виконуватися в ефірі ліцензіата з 00:00 

23.01.2021. Зокрема, логотип зі стилізованим зображенням палаючої свічки 

транслювався протягом всієї астрономічної доби (00:00-24:00), оперативно було 

змінено сітку мовлення, аби уникнути трансляції комедійних та еротичних 

фільмів, гумористичних, розважальних та музичних передач, що містили твори 

мажорного звучання, телевікторин, музичних передач на замовлення у прямому 

ефірі, трансляції рекламних роликів з елементами гумору чи еротики, що 

підтверджується наданими Витягом з журналу обліку передач та копією сітки 

мовлення з жанровим розподілом. 

Відповідно до акта моніторингу телерадіопрограм, рухомий рядок з текстом 

«День жалоби на вшанування пам’яті загиблих  внаслідок пожежі у будинку для 

літніх людей у Харкові» був розміщений протягом доби у 36 часових відрізках. 

Окрім того, в інформаційних програмах «Новини» о 07:03, 08:00 та 09:00 вийшов 

спеціальний сюжет, під час сповіщення якого на екрані було розміщено напис 

«День жалоби за загиблими в будинку для літніх людей», о 12:00 оголошено 

хвилину мовчання, а в 00:30, о 01:50, 02:15 та 05:26 анонсувався сюжет про 

пожежу у випусках «Новин» та передачі «Суспільна студія». 

Загалом АТ «НСТУ», м. Київ (логотип: «UΛ: ПЕРШИЙ»), поширило 

інформацію про день трауру 44 рази протягом доби. 
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Однак згідно з Правилами поширення інформації про День трауру 

(скорботи, жалоби) має бути мінімум раз на годину в ефірному часі. Кількість 

виходу інформації про День трауру (скорботи, жалоби) у Правилах не зазначена. 

Перевіркою підтверджується відсутність даної інформації у проміжки часу 

09:25-12:00 та 12:01-17:25, яка ліцензіатом пояснюється технічними 

проблемами. 

У листі-поясненні АТ «НСТУ», м. Київ, зазначається, що для попередження 

в майбутньому аналогічних випадків щодо нерівномірності видачі в ефір 

рухомого рядка «відповідальним працівникам надано доручення вжити 

організаційних та техніко-технологічних заходів». 

Таким чином, у ході перевірки зафіксовано порушення 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); 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), оскільки 23.01.2021, коли відповідно до 

Указу Президента України від 22.01.2021 № 23/2021 в країні було оголошено 

день жалоби у зв’язку із трагедією, яка сталася 21.01.2021 внаслідок пожежі у 

будинку для літніх людей у місті Харкові та призвела до людських жертв, 

зафіксовано відсутність в ефірному часі інформації про день жалоби у проміжки 

часу: з 09.28 до 12.00 та з 12.01 до 17.25. 

Розглянувши Акт № 102 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

АТ «НСТУ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, 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. Взяти до відома наявність порушення АТ «НСТУ», м. Київ, 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 
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23.07.2015 № 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.08.2015 за 

№ 967/27412. 

2. Вказати АТ «НСТУ», м. Київ, на неприпустимість порушень чинного 

законодавства у подальшому. 

3. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

АТ «НСТУ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


