
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 664 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ 

(НР № 00552-м від 10.08.2015, ефірне мовлення,  

позивні: «УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ» (комбіноване)) 

 

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 ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

«ГАЛА», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00552-м від 10.08.2015), за 

23.01.2021 зафіксовано відсутність в ефірному часі інформації про день жалоби 

у проміжках часу: з 08.02 до 10.00, з 12.00 до 14.00, з 14.00 до 16.00, з 16.00 до 

18.01, з 18.01 до 20.01, з 20.01 до 23.02, 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 № 190 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

«ГАЛА», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/93 було 

проведено позапланову безвиїзну перевірку ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

«ГАЛА», м. Київ  (загальнонаціональне ефірне мовлення, позивні: 

«УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ» (комбіноване)), за результатами якої 

складено Акт № 103 від 26.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, було повідомлено рекомендованим 

листом від 01.03.2021 № 17/350. 

Відповідно до пункту 3 рішення від 25.02.2021 № 190 «Про призначення 

позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ  

(НР № 00552-м від 10.08.2015, загальнонаціональне ефірне РМ, позивні: 

«УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ» (комбіноване))» від 25.02.2021 

Національна рада зобов’язала ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, у 

термін до 17.03.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: 
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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 радіокомпанії; ефірний 

плей-лист за 23.01.2021, завірений керівником. 

На виконання пункту 3 вищезазначеного рішення ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, надіслано до Національної ради  

документи (лист вх. № 16/1186 від 17.03.2021), зокрема: фотокопію журналу 

обліку передач «Україномовне радіо Країна ФМ», але не за 23.01.2021, а за 

21.01.2021, ефірний плей-лист за 23.01.2021, завірені підписом керівника та 

печаткою ПрАТ  «ГАЛА», м. Київ. 

Водночас, відповідно до пункту 4 рішення від 25.02.2021 № 190 «Про 

призначення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

«ГАЛА», м. Київ (НР № 00552-м від 10.08.2015, загальнонаціональне ефірне РМ, 

позивні: «УКРАЇНОМОВНЕ РАДІО КРАЇНА ФМ» (комбіноване))» 

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, скористалось рекомендацією у 

термін до 17.03.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також 

матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телерадіокомпанії (лист вих. № 8 від 17.03.2021).  

Під час проведення позапланової безвиїзної перевірки ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, проаналізовано надані ліцензіатом 

документи, у яких, зокрема містяться пояснення про зафіксовані факти. 

Так, ліцензіатом у листі (вих. № 8 від 17.03.2021) зазначено, що 

«Україномовне радіо Країна ФМ» забезпечило заздалегідь підготовку до ефіру 

відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, записано відповідні 

інформаційні ролики, розставлено їх в програмі. 

Проте відбувся вихід з ладу системи безперебійного живлення одного з 

магістральних комутаторів  провайдера ТОВ «Київлайн» 22 січня 2021 року з 

22:02 по 22:58 , про що ліцензіату стало відомо пізніше. 

У вищезазначеному листі ліцензіат пояснює, що оскільки Указ Президента 

про день жалоби з’явився ввечері п’ятниці 22.01.2021, музичний редактор 

терміново переробляв уже сформований плей-лист і завантажував його в 

програму о 22:00. Спершу були завантажені парні години програми. Збій 

інтернету стався о 22:02, якраз у цей час завантажувалися непарні години 

програми. У програмі вони висвічувалися як належно запрограмовані, але з 00:00 

парні години програми допустили збій і не долучили лайнери на початку години 

про день жалоби. Оскільки ефір вихідного дня (субота) виходив у запису, в офісі 

нікого не було і фізично збій ніхто не помітив.   

Тому, з незалежної від радіокомпанії причини, зокрема, виходу з ладу 

системи безперебійного живлення одного із магістральних комутаторів 

провайдера ТОВ «Київлайн», мала місце перерва у наданні послуг для ПрАТ 

«РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, що стало причиною збою роботи в 

ефірній програмі, яку було виявлено згодом, позаяк збій стався в п’ятницю вночі 

в неробочий час, весь наступний суботній ефір 23.01.2021 був викривлений. 

Під час проведення перевірки взято до уваги копію листа від 

ТОВ «Київлайн» до ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА» (вих. № 0229 від 
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29.01.2021), м. Київ, в якому підтверджується, зокрема, що 22.01.2021 у зв’язку 

з виходом з ладу системи безперебійного живлення одного з магістральних 

комутаторів ТОВ «Київлайн» мала місце короткочасна перерва у наданні послуг 

для ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, а саме: з 22:02 – 22.01.2021 по 

22:58 – 22.01.2021  ТОВ «Київлайн» були проведені роботи щодо зміни системи 

безперебійного живлення на нову. 

За результатами розгляду наданого ліцензіатом ефірного плей-листа за 

23.01.2021, завіреного керівником, підтверджується відсутність в ефірному часі 

інформації про день жалоби щогодини, зокрема, у проміжках часу: з 08.02 до 

10.00, з 12.00 до 14.00, з 14.00 до 16.00, з 16.00 до 18.01, з 18.01 до 20.01, з 20.01 

до 23.02. 

Слід зазначити, що під час здійснення офіційного моніторингу 

телерадіопрограми ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ (ліцензія на 

мовлення НР № 00552-м від 10.08.2015) за 23.01.2021 Національною радою було 

враховано положення пункту 2 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 вищевикладене, перевіркою встановлено наявність 

порушення ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, вимог: 

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). 

Розглянувши Акт № 103 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», 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 
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другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», 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 23.07.2015 № 1146, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 11.08.2015 за № 967/27412. 

2. ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, НР № 00552-м від 

10.08.2015, оголосити попередження. 

3. Вказати ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», м. Київ, на 

неприпустимість порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ 

«ГАЛА», м. Київ. 

5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ПрАТ «РАДІОКОМПАНІЯ «ГАЛА», 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 М. Онопрієнка. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


