
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 141 

 

11.02.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ 

(НР № 00627-м від 18.06.2009,  

ефірне мовлення, логотип: «НТН») 
 

 

До Національної ради надійшла скарга громадянина Лозинського В. В. 

(вх. № 24а/913 від 14.12.2015) щодо трансляції в ефірі ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» 12.12.2015 випуску документального телесеріалу 

«Легенди карного розшуку», у якому, на думку глядача, негативно 

висвітлювалась діяльність ОУН-УПА та позитивно – діяльність НКВС. 

З метою з’ясування ситуації було здійснено моніторинг ефіру  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» за 12.12.2015,  

за результатами якого було зафіксовано трансляцію з 17:46 до 18:31 випуску 

телесеріалу «Легенди карного розшуку» під назвою «Кровавая вольница», 

присвяченого діяльності органів НКВС зі знищення учасників боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті (ОУН-УПА), що є ознакою порушення 

вимог частини другої статті 9 Закону Україну «Про телебачення і 

радіомовлення» (мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у 

яких заперечується  або виправдовується  злочинний  характер комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний 

образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду 

секретаря районного комітету і вище), вищих органах влади та управління 

СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім 

випадків, пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників 

радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських 

органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України 

або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування 

учасників боротьби за незалежність України у XX столітті). 

Розглянувши результати моніторингу та скаргу громадянина  

Лозинського В. В., Національна рада рішенням від 30.12.2015 № 2343 

призначила позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, НР № 00627-м від 18.06.2009, на предмет дотримання 

вимог частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення  

і радіомовлення». 
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На виконання наказу голови Національної ради № 5в/11 від 11.01.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА 

ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ (загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: 

«НТН»), у результаті чого складено Акт № 5 ПП/Кв/ПА/16 від 26.01.2016. 

У ході перевірки зафіксовано порушення частини другої статті 9 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (мовник не має права 

розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечується  або 

виправдовується  злочинний  характер комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які 

обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного 

комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 

інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних 

з розвитком української науки та культури), працівників радянських органів 

державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної 

безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті), оскільки: 

о 17:46, на початку випуску диктор зазначає: «27 июля 1944 года войсками 

Красной Армии был освобожден город Станислав, в последствии 

переименованный в Ивано-Франковск. С этого момента истребительными 

отрядами НКВД и СМЕРШ начались полномасштабные операции по 

ликвидации бандформирований, действующих в этом районе, а также 

многочисленных отрядов ОУН-УПА. Данные националистические структуры 

сумели поставить в свои ряды по некоторым данным за весь период борьбы с 

ними от 400 до 700 тысяч подпольщиков и бойцов». Продовжуючи введення в 

контекст, диктор зачитує: «В то время, когда Красная Армия приступила к 

освобождению от фашистов оккупированной ими Европы и вела самые 

интенсивные и кровопролитные бои с врагом, у нее в тылу был практически 

открыт второй фронт»; 

о 17:51: «В связи с тем, что трое беглецов опасные рецидивисты, а 

четвертый — активный член бандформирования ОУН-УПА (...)». 

о 17:58: «Только с февраля 1944 до конца 45 годов западноукраинские 

подпольщики, националисты и боевики осуществили около 7 тысяч 

вооруженных нападений и диверсий против советских войск и 

административных структур, что составило 50 % от всех аналогичных акций, 

проведенных в тылах Красной Армии за этот период. Основу УПА составляли 

бывшие легионеры расформированных спецбатальонов «Нахтигаль» и 

«Роланд», шутцманшафтбатальона 201, украинские полицаи и предатели, 

дезертировавшие из Красной Армии»; 

о 18:30: «Операция по ликвидации националистического бандформирования 

прошла успешно. Около 30 боевиков удалось уничтожить. Около 10 сдалось  

в плен». 

Отже, у випуску телесеріалу «Легенди карного розшуку» під назвою 

«Кровавая вольница» ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ»  
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за рахунок створення узагальнено негативного образу УПА, рухів, що боролися 

за незалежність України у ХХ ст., прирівнюючи їх до нацистських загарбників, 

терористичних та кримінальних угрупувань, виправдовує злочинний характер 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, створює 

позитивний образ працівників радянських органів державної безпеки, 

переслідування учасників боротьби за незалежність України  

у ХХ столітті, яких у передачі названо націоналістичними бандитськими 

угрупуваннями. 

 Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення було 

надіслано запити з проханням висловити власну позицію стосовно змісту 

випуску телесеріалу «Легенди карного розшуку» під назвою «Кровавая 

вольница» виробництва ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ»,  

м. Київ, до Інституту історії України НАН України, Українського інституту 

національної пам’яті та до Незалежної медійної ради. 

У своєму листі Інститут історії України НАН України (вх. № 17/249 від 

26.01.2016) зазначив: «Враховуючи ту обставину, що за чверть століття в 

Українській незалежній державі національно-визвольний рух періоду Другої 

світової війни здобув офіційне визнання, а в історичній науці сформувався 

великий масив літератури і джерел з цієї теми, вважаємо неприпустимими 

подібні «вкиди» в інформаційний простір України, що завдають шкоди 

консолідації суспільства та формуванню сучасної моделі історичної пам’яті».  

На думку Українського інституту національної пам’яті (вх. № 24/90-17 

від 13.01.2016) «фільм «Кровавая вольница» із документального серіалу 

«Легенди карного розшуку» є намаганням маніпулювати суспільною 

свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або 

упередженої інформації. Ця картина суперечить вимогам частини другої  

статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Незалежна медійна рада вважає (вх. № 17/238 від 25.01.2016), що: «в серії 

«Кровавая вольница» серіалу «Легенди карного розшуку» викладено 

інформацію, яка підлягає встановленому законом обмеженню щодо 

розповсюдження з мотивів захисту законних інтересів (національної безпеки 

України в умовах агресії з боку Російської Федерації та недопущення 

принизливого й нелюдського поводження з жертвами репресивного 

радянського режиму та їхніми нащадками). Таке обмеження є необхідним 

у демократичному суспільстві з метою уникнення розпалення ворожнечі, 

забезпечення національної безпеки в умовах збройного конфлікту та іноземної 

агресії, а також підтримання професійних та етичних стандартів у медіа».  

 Розглянувши Акт № 5 ПП/Кв/ПА/16 від 26.01.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, листи 

Інституту історії України НАН України (вх. № 17/249 від 26.01.2016), 

Українського інституту національної пам’яті (вх. № 24/90-17 від 13.01.2016), 

Незалежної медійної ради (вх. № 17/238 від 25.01.2016), заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною другою 

статті 9, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою  

та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 
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статті 74, частиною 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ»,  

м. Київ, частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення  

і радіомовлення» (мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, 

у яких заперечується  або виправдовується  злочинний  характер 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний 

характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, 

створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті), оскільки у випуску телесеріалу 

«Легенди карного розшуку» під назвою «Кровавая вольница»  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ» за рахунок створення 

узагальнено негативного образу УПА, рухів, що боролися за незалежність 

України у  ХХ ст., прирівнюючи їх до нацистських загарбників, терористичних 

та кримінальних угрупувань, виправдовує злочинний характер комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, створює позитивний образ 

працівників радянських органів державної безпеки, переслідування учасників 

боротьби за незалежність України у ХХ столітті, яких у передачі названо 

націоналістичними бандитськими угрупуваннями.  

2. ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ, оголосити 

попередження. 

3. Вказати ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ,  

на неприпустимість порушень частини другої статті 9 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» та неухильне дотримання норм чинного 

законодавства у подальшому. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити  

до ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «СЛУЖБА ІНФОРМАЦІЇ», м. Київ. 

6.  Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


