
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1244 

 

02.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 25 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ  

(НР № 00488-м від 01.12.2013,  

супутникове мовлення, логотип: «5») 

 

Згідно з Указами Президента України від 21.05.2007 № 431/2007  

«Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових 

політичних репресій 1937-1938 років», від 16.05.2014 № 472/2014 «Про День 

боротьби за права кримськотатарського народу», а також Постановою Верховної 

Ради України від 12.11.2015 № 792-VIII «Про визнання геноциду 

кримськотатарського народу», у травні 2021 року в Україні відзначались 

пам’ятні дати: 

16.05.2021 – День пам’яті жертв політичних репресій;  

18.05.2020 – День боротьби за права кримськотатарського народу та День 

пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.  

За результатами моніторингу телепрограми ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК 

«НБМ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00488-м від 01.12.2013), 

зафіксовано:  

16.05.2021 відсутність на екрані зображення палаючої свічки або 

відповідного стилізованого зображення, яке є доречним до події, у проміжок 

часу з 06:00 до 08:28 та відсутність у випуску новин «Час новин» (о 07:00) 

повідомлення про відзначення дня пам’яті; 

18.05.2021 відсутність у випуску новин «Час новин» (о 18:00) повідомлення 

про відзначення дня пам’яті, що є ознаками порушення вимог пунктів 5 та 10 

Правил ведення мовлення телерадіоорганізаціями 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 (у редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 95, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.04.2021 за № 541/36163,  

далі - Правила); пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.06.2021 рішенням  

№ 744 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ПІІ У ФОРМІ ТОВ 

«ТРК «НБМ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 11.06.2021   

№ 5а/155 (із змінами від 01.07.2021 № 5а/172) було проведено позапланову 
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безвиїзну перевірку ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ (супутникове 

мовлення, логотип: «5»), за результатами якої складено Акт № 137 від 

09.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки  

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, було повідомлено рекомендованим 

листом від 15.06.2021 № 17/1048. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення від 10.06.2021 № 744 

Національна рада зобов’язала ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ» у термін до 

01.07.2021 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 16.05.2021 та 

18.05.2021, завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії;  

завірену керівником копію сітки мовлення за 16.05.2021 та 18.05.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення. 

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ» надало документи, що стосуються 

предмету перевірки, у встановлений Національною радою термін  

(лист вх. № 16/2922 від 30.06.2021).     

У наданому листі-поясненні ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, 

відсутність 16.05.2021 зображення палаючої свічки або відповідного 

стилізованого зображення, яке є доречним до події, у проміжок часу з 06:00 до 

08:28, ліцензіат пояснює технічним збоєм системи управління трансляцією 

«Octopus».  

Водночас пояснення не містять інформації про причини відсутності у 

випуску новин «Час новин» (о 07:00) повідомлення про відзначення 16.05.2021 

Дня пам’яті жертв політичних репресій.   

У поясненнях ліцензіата також зазначено, що 18.05.2021 у випуску передачі 

«Час новин» з 18:00 до 18:10 ведучим в усній формі було повідомлено про День 

пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.     

За результатами перевірки цієї інформації встановлено, що у випуску 

передачі «Час новин», що транслювалась 18.05.2021 з 18:00 до 18:09, жодної 

інформації про День боротьби за права кримськотатарського народу та День 

пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу (в тому числі ведучим в 

усній формі) не транслювалося.        

 Відтак у ході перевірки на підставі моніторингу від 16.05.2021  

та 18.05.2021 ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, зафіксовано такі 

порушення: 

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 5 Правил (У день трауру (скорботи, жалоби) або день пам’яті у 

проміжку часу між 06:00 та 24:00 телерадіоорганізації, що здійснюють 

телемовлення, розміщують зображення палаючої свічки. У день пам’яті у 

проміжку часу між 06:00 та 24:00 телерадіоорганізації, що здійснюють 
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телемовлення, розміщують зображення палаючої свічки, або відповідне 

стилізоване зображення, яке є доречним до відповідної події. Розміщення 

зображення палаючої свічки або відповідного стилізованого зображення не є 

обов’язковим для телерадіоорганізацій, у ліцензіях на мовлення яких у частині 

програмної концепції в описі формату мовлення є слова: «дитячий», 

«музичний»); 

пункту 10 Правил (У день пам’яті повідомлення про відзначення дня 

пам’яті  подається телерадіоорганізаціями у кожному випуску новин у проміжку 

часу між 07:00 та 10:00 і між 18:00 та 21:00. Такі повідомлення не є 

обов’язковими для телерадіоорганізацій, у ліцензіях на мовлення яких у частині 

програмної концепції в описі формату мовлення є слова: «дитячий», «музичний», 

а також у випадках, якщо новини виходять у повторі від попередніх періодів. Цей 

пункт не зобов’язує телерадіоорганізацію створювати новини, якщо вони 

відсутні у типовій сітці мовлення або у програмній концепції 

телерадіоорганізації), оскільки: 

16.05.2021 було відсутнє на екрані зображення палаючої свічки або 

відповідного стилізованого зображення, яке є доречним до події, у проміжок 

часу з 06:00 до 08:28 та відсутність у випуску новин «Час новин» (о 07:00) 

повідомлення про відзначення дня пам’яті; 

18.05.2021 було відсутнє повідомлення про відзначення дня пам’яті у 

випуску новин «Час новин» (о 18:00). 

Розглянувши Акт № 137 від 09.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, керуючись пунктами 5 та 10 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 ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, пунктів 

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

радіомовлення», пунктів 5 та 10 Правил ведення мовлення 

телерадіоорганізаціями 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  

(у редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 95, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 21.04.2021 за № 541/36163).  

2. ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, НР № 00488-м від 01.12.2013, 

оголосити попередження.  

3. Вказати ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», м. Київ, на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК 

«НБМ», м. Київ. 
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5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ПІІ У ФОРМІ ТОВ «ТРК «НБМ», 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 

 


