
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 158 

 

09.03.2023                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 

Про розгляд заяви АТ «НСТУ», м. Київ, 

про скасування санкції «оголошення попередження»,  

застосованої рішенням Національної ради від 11.03.2021 № 243 

 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, звернулось до Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) із 

заявою (вх. № 16/2790 від 29.12.2022) про скасування санкції «оголошення 

попередження», застосованої рішенням Національної ради від 11.03.2021  

№ 243. 

Рішенням від 11.03.2021 № 243 Національна рада оголосила попередження 

АТ «НСТУ», м. Київ, НР № 01077-м від 30.03.2017, у зв’язку з порушенням 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови ліцензії), 

частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися визначеної 

програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії) Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

позаплановою безвиїзною перевіркою діяльності ліцензіата зафіксовано 

недотримання ліцензіатом 11.05.2020 умов ліцензії в частині програмної 

концепції мовлення: зменшено мінімальну частку національного 

аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): за ліцензією – 

не менше 19 год 30 хв/добу (81,25% від загального обсягу мовлення), фактично 

– 16 год 09 хв/добу (67%). 

Пунктом 3 рішення Національної ради від 11.03.2021 № 243 АТ «НСТУ», м. 

Київ, зобов’язано протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

До заяви про скасування санкції (вх. № 16/2790 від 29.12.2022) ліцензіатом 

додано документальні свідчення про усунення виявленого перевіркою 

порушення, а саме: довідку про сітку мовлення телеканалу в період з 19.12.2022 

по 25.12.2022, копію листа АТ «НСТУ» (вих. № 04.1-5.1/643 від 09.03.2022) до 

Національної ради про тимчасовий відступ телеканалу з логотипом «UA: 

ПЕРШИЙ» від умов програмної концепції мовлення на період дії воєнного стану 

та взяття участі разом із іншими загальнонаціональними телерадіокомпаніями у 

створенні й трансляції цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини», 

а також копію листа-відповіді Національної ради про надання згоди тимчасово 

відступити від умов програмної концепції мовлення.  
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27.02.2023 АТ «НСТУ», м. Київ, надіслало додаткового листа до заяви про 

скасування санкції «оголошення попередження», застосованої рішенням 

Національної ради від 11.03.2021 № 243 (вх. № 16/571), яким було надано 

додаткові документальні свідчення про усунення виявленого перевіркою 

порушення, а саме: копію журналу обліку передач за 04.01.2022, 11.01.2022, 

29.01.2022, сітки мовлення та жанрового розподілу передач за 04.01.2022, 

11.01.2022, 29.01.2022.   

Таким чином ліцензіат навів достатньо доказів про приведення своєї 

програмної концепції мовлення у відповідність до вимог чинного законодавства. 

За результатами здійснених моніторингів телепрограми АТ «НСТУ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01077-м від 30.03.2017), зафіксовано, що 

частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного 

виробництва) 25.05.2021 склала 18 год/добу (75% від загального обсягу 

мовлення), 01.01.2022 - 16 год 15 хв 59 с/добу (68% від загального обсягу 

мовлення), що є дотриманням умов ліцензії (за ліцензією – не менше 12 год/добу 

(50% від загального обсягу мовлення). 

АТ «НСТУ», м. Київ, не зверталось до суду із позовом щодо скасування 

рішення Національної ради від 11.03.2021 № 243. 

Розглянувши заяву АТ «НСТУ» м. Київ, про скасування санкції 

«оголошення попередження» (вх. № 16/2790 від 29.12.2022) та додатковий до 

заяви лист (вх. № 16/571 від 27.02.2023), 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, затвердженим 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), статтею 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА 

1. Скасувати санкцію «оголошення попередження» АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, застосовану рішенням Національної ради від 11.03.2021  

№ 243, та визнати, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ», м. Київ, усунуло порушення 

вимог частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Копію цього рішення надіслати АТ «НСТУ», м. Київ. 

3. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи АТ «НСТУ»,  

м. Київ (НР № 01077-м від 30.03.2017). 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління ліцензування. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


