
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1932 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 
 

Про розгляд заяви ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 29.10.2020 № 1302 

 

ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, звернулось до Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) із заявою  

(вх. № 16/4575 від 02.11.2021) про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої рішенням Національної ради від 29.10.2020  

№ 1302. 

Рішенням від 29.10.2020 № 1302 Національна рада визнала порушення ДП 

«НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2018): 

- пункту 4 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 (У день пам`яті телерадіоорганізації зобов’язані внести до 

телерадіопередач та сітки мовлення такі зміни: поширювати мінімум раз на дві 

години в ефірному часі інформацію про день пам’яті; припинити трансляцію 

комедійних та еротичних фільмів, гумористичних передач; під час 

телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або 

палаючу свічку, які є доречними до відповідної події; 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 зафіксовано відсутність 13.09.2020 в ефірному часі 

(у проміжок часу: з 0.00 до 09.59) інформації про День пам’яті українців – жертв 

примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного 

Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 29.10.2020 № 1302 ДП «НОВИЙ 

ОБРІЙ», м. Київ, вказано на неприпустимість порушень чинного законодавства 

у подальшому. 

Слід зазначити, що за результатами моніторингів радіопрограми ДП 

«НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00204-м від 15.06.2018, 

загальнонаціональне ефірне радіомовлення, позивні: «РАДИО ПЯТНИЦА»), 



здійснених 28.11.2021, 23.01.2021, 27.01.2021, 20.02.2021, 08.05.2021, 14.05.2021, 

16.05.2021, 18.05.2021, 04.06.2021, 29.08.2021, 12.09.2021, 29.09.2021, ознак 

порушень чинного законодавства України не зафіксовано. 

ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, не зверталось до суду із позовом щодо 

скасування рішення Національної ради від 29.10.2020 № 1302. 

Розглянувши заяву ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР 

№ 00204-м від 15.06.2018) про скасування санкції «оголошення попередження» 

від 02.11.2021 вх. № 16/4575, застосованої рішенням Національної ради від 

29.10.2020 № 1302, керуючись Положенням про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої Національною радою України з питань 

телебачення і радіомовлення за порушення умов ліцензії та/або законодавства 

України телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги, 

затвердженого рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 114, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2012 за № 318/20631 (у 

редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 94, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.03.2021 за № 307/35929), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати санкцію «оголошення попередження» ДОЧІРНЬОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, застосовану рішенням 

Національної ради від 29.10.2020 № 1302, та визнати, що ДОЧІРНЄ 

ПІДПРИЄМСТВО «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ, усунуло порушення пунктів а), б) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

пункту 4 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. Копію цього рішення надіслати ДП «НОВИЙ ОБРІЙ», м. Київ.  

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ДП «НОВИЙ 

ОБРІЙ», м. Київ.  

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


