
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1266 

 

16.09.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ 

(НР № 00213-м від 24.07.2014,  

супутникове мовлення, логотип: «РАДА») 

 

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 01.06.2021 № 1490-ІХ 

«Про вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації проти України» 04.06.2021 в Україні відзначався День 

вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації проти України.  

За результатами моніторингу телерадіопрограм ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00213-м від 

24.07.2014), за 04.06.2021 зафіксовано порушення вимог пункту 2 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 – Правил),  

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

радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 17.06.2021 рішенням № 823 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/159 від 17.06.2021 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 

ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «РАДА»), за 

результатами якої складено Акт № 145 від 20.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ДП 

«ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, було повідомлено 

рекомендованим листом (вх. № 17/1080 від 22.06.2021). 

Відповідно до пункту 3 рішення від 17.06.2021 № 823 Національна рада 

зобов’язала ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, у термін 

до 08.07.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу:  

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки:   
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 фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 04.06.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

 завірену керівником копію сітки мовлення за 04.06.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення. 

07.07.2021 ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, 

надало документи та письмові пояснення, що відносяться до предмету перевірки: 

лист з переліком документів зареєстрований у Національній 07.07.2021 за  

вх. № 16/3021. 

У наданих документах, зокрема, у листі–поясненні, підписаному 

директором ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА» Перенчуком В.І.,  

зазначено, що під час трансляції у прямому ефірі відкритих пленарних засідань 

Верховної Ради України ліцензіат не має права, відповідно до Закону України 

«Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та Постанови 

Верховної Ради України «Про порядок висвітлення роботи Верховної Ради 

України дев’ятого скликання» від 30.08.2019 № 26-ІХ, переривати ці трансляції. 

Також він надав доказ відсутності можливості о 12:00 оголосити хвилину 

мовчання під час перерви у пленарному засіданні Верховної Ради з 12.00 до 

12.30, оскільки таку перерву 04.06.2021 було скасовано (надано витяг з 

протоколу засідання Верховної Ради України). 

У поясненні ліцензіата також зазначено, що під час трансляції пленарного 

засідання 04.06.2021 телеканал «РАДА» повідомив в ефірі інформацію про 

оголошення хвилини мовчання рухомим рядком протягом 10 хвилин з 11:55:00 

по 12:05:00 год., що не відповідає вимогам пунктів 2, 3 Правил. Пунктами 3 та 4 

Правил визначено, що під час хвилини мовчання на телеканалах демонструється 

статична або динамічна повноекранна заставка у супроводі звуку метронома або 

без звукового супроводу, а перед хвилиною мовчання має бути повідомлено, з 

якого приводу оголошено день трауру (скорботи, жалоби) або відзначається день 

пам’яті, шляхом голосового повідомлення. Таким чином, ліцензіат пояснює, що 

виконання телеканалом «РАДА» даної норми призведе до переривання прямої 

трансляції пленарного засідання Верховної Ради України.  

Розглянувши Акт № 145 від 20.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом 2 

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. Інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки ДП 

«ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ, взяти до відома. 
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2. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


