
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1945 

 

25.11.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 32

  

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми  

(НР № 00546-м від 27.07.2015,  

кабельне мовлення, логотип: «СТС» (комбіноване)) 
 

Згідно з Указом Президента України від 23.08.2019 № 621/2019 «Про День 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України» 29.08.2021 в Україні відзначався День 

пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України. 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», 

м. Суми (ліцензія на мовлення НР № 00546-м від 27.07.2015), за 29.08.2021 

зафіксовано порушення вимог пунктів 2, 3, 5, 8 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) та 

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

радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.09.2021 рішенням № 1284 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

СТС», м. Суми.  

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/211 від 17.09.2021 

було проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

СТС», м. Суми (місцеве кабельне мовлення, логотип: «СТС» (комбіноване)), за 

результатами якої складено Акт № 185 від 18.10.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіату було 

направлено лист рекомендованою поштою (вих. № 17/1687 від 20.09.2021). 

Відповідно до пункту третього рішення від 16.09.2021 № 1284 Національна 

рада зобов’язала ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, у термін до 05.10.2021 

надати Національній раді документи та матеріали, необхідні для проведення 

перевірки:   

 фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 29.08.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

 завірену керівником копію сітки мовлення за 29.08.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення. 
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Також відповідно до пункту 4 вище вказаного рішення, було рекомендовано 

у термін до 05.10.2021 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу: 

площа Незалежності, 2, оф. 129, м. Суми, 40000, письмові пояснення, а також 

матеріали та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності 

телекомпанії. 

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, 04.10.2021 в повному обсязі надало 

документи та матеріали, що стосуються предмету перевірки, у встановлений 

Національною радою термін. 

У наданому листі-поясненні ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, 

пояснює, що встановлені порушення під час моніторингу відбулися через 

неналежне виконання посадових обов’язків співробітниками телекомпанії 

(«людський фактор»): у цей час на телеканалі проходив процес зміни 

керівництва та переформатування штатного розпису, крім того, було проведене 

службове розслідування, винні були притягнуті до дисциплінарної 

відповідальності. 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм за 

29.08.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів  

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, зафіксовано:  

відсутність о 12:00 оголошення хвилини мовчання та повідомлення, з якого 

приводу відзначається день пам’яті; 

відсутність у проміжку часу між 06:00 та 12:30 на екрані зображення 

палаючої свічки або відповідного стилізованого зображення, яке є доречним до 

події;   

відсутність повідомлення про відзначення дня пам’яті один раз на 2 години 

у проміжку часу між 06:00 та 12:30, що є порушенням: 

пункту 2 Правил (У день трауру (скорботи, жалоби) або день пам’яті 

телерадіоорганізації оголошують хвилину мовчання о 12:00 або в інший час, 

визначений відповідним нормативно-правовим актом); 

пункту 3 Правил (Перед хвилиною мовчання телерадіоорганізації, що 

здійснюють телемовлення, повідомляють, з якого приводу оголошено день 

трауру (скорботи, жалоби) або відзначається день пам’яті); 

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 

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

телерадіоорганізації інформують, з якого приводу оголошено день трауру 

(скорботи, жалоби) або відзначається день пам’яті, один раз на 2 години у 

проміжку часу між 06:00 та 24:00. В якості інформування телерадіоорганізація 

може використовувати різні способи і комбінації повідомлень, зокрема: усне 
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повідомлення, рухомий рядок, повноекранна заставка, плашка, текстове 

повідомлення тощо. Повідомлення про оголошення дня трауру (скорботи, 

жалоби) або відзначення дня пам’яті у випуску новин або шляхом оголошення 

хвилини мовчання вважається інформуванням відповідно до цього пункту). 

Розглянувши Акт № 185 від 18.10.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктами 2, 3, 5, 8 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 ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, пунктів а), 

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

пунктів 2, 3, 5, 8 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 редакції рішення Національної ради від 12.02.2021 № 95, 

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

Указу Президента України від 23.08.2019 № 621/2019 «Про День пам’яті 

захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України». 

2. ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, НР № 00546-м від 27.07.2015, 

оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми, на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

СТС», м. Суми. 

5. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ СТС», м. Суми. 

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 

 

 


