
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 618 

 

28.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 

 
Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00217-м від 23.07.2013, 

ефірне мовлення, логотип: «УКРАЇНА») 

 

 

З початку 2016 року в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 

м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013), транслюється телесеріал «Не 

зарікайся» (виробництво ТОВ «Фронт Сінема» на замовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 2016, жанр: мелодрама). У сюжеті 

цього фільму висвітлюється життя мешканців міста Луганська в останні роки. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, здійсненого 13.04.2016 відповідно до ліцензії  

НР № 00217-м від 23.07.2013, зафіксовано трансляцію 66-ї серії фільму «Не 

зарікайся».  

Крім того, до Національної ради надійшли звернення громадян, що 

стосуються демонстрації телесеріалу «Не зарікайся» в ефірі 

загальнонаціонального телемовника: Говери О.І. (вх. № 24а/39 від 25.01.2016), 

Демченка О. (вх. № 24а/312 від 15.04.2016), ПрАТ «КАРТЕЛЬ», м. Київ  

(вх. № 24а/313 від 15.04.2016), Креховецького Р. (вх. № 24а/314 від 15.04.2016), 

Alex Yan (вх. № 24а/321 від 19.04.2016), Павліченка О.І.  

(вх. № 24а/322 від 19.04.2016). 

Зокрема, у своєму зверненні О. Демченко (вх. № 24а/312 від 15.04.2016) 

просить заборонити для показу на телеканалі «Україна» серіал «Не зарікайся», 

як такий, що розпалює національну ворожнечу, пов’язану з воєнними діями на 

сході України. Alex Yan (вх. № 24а/321 від 19.04.2016) стверджує, що серіал 

«Не зарікайся», вірогідно, розпалює міжнаціональну та мовну ворожнечу, 

оскільки поширює неправдиві факти та міфи про українських військових, 

представляє представників влади як ворогів російськомовним донбасівцям, 

посилює ненависть жителів сходу до України, її посадовців та солдатів. 

Редактор відділу «Суспільство і культура» порталу depo.ua К. Тимків (ПрАТ 

«КАРТЕЛЬ», м. Київ (вх. № 24а/313 від 15.04.2016)) наголошує на тому, чи 

доцільно сьогодні знімати такі серіали по відношенню до тих хлопців, які 

гинуть в АТО. 
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Також до Національної ради надходили скарги від громадян, зокрема від 

О. Білоуса (вх. № 15а/331-Б від 21.04.2016), О. Дзюби (вх. № 15а/327-Д(Д1) від 

21.04.2016), а також численні звернення на офіційну сторінку Національної 

ради у Facebook. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради від 21.04.2016  

рішенням № 575 було призначено позапланову перевірку  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/212 від 21.04.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк (загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: 

«УКРАЇНА»), за результатами якої складено Акт № 30/ПП/Кв/А/16 від 

27.04.2016. 

За результатами моніторингу 13.04.2016 зафіксовано трансляцію випуску 

телесеріалу «Не зарікайся» (66 с.) з 18:05 до 18:29 в ефірі телеканалу 

«УКРАЇНА», у якому висвітлюється життя людей у місті Луганську, зокрема 

останніх років (вказаний телесеріал є продуктом ТОВ «Фронт Сінема» на 

замовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 2016, жанр: 

мелодрама). Ліцензіат надав оригінал Державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів (прокатне посвідчення)  

№ 11.10.2016Т від 06.01.2016. 

У результаті аналізу контенту 66 серії телесеріалу «Не зарікайся» 

інформація, зазначена у зверненнях, підтвердилася, оскільки у серії містяться 

вислови та сюжети: 

о 18:05 – «Мы спокойно жили, никого не трогали. Наш дом попал под 

обстрел. Теперь там руины. Мы приехали сюда, потому что нам негде просто 

жить. Мы просто хотим, чтоб Донбасс был свободным. Мы хотим рожать и 

воспитывать счастливых детей. Чтоб от нас киевские олигархи отстали…»; 

о 18:07 – символіка (прапор) так званої ЛНР; 

о 18:29 – «Вы думаете, нам сейчас легко? Давим эту хунту кровавую. Это 

они жизни нам не дают. Но результат есть. Мы не дали геноцид устроить на 

нашей земле».  

Вказані цитати свідчать про те, що ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА» 13.04.2016 під час випуску телесеріалу «Не зарікайся» (66 с.) 

порушує вимоги абзаців восьмого та тринадцятого частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

25.04.2016 до Національної ради надійшов експертний висновок від 

заступника директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України, завідувачки лабораторії психології масової 

комунікації та медіаосвіти, доктора психологічних наук Найдьонової Л.А. щодо 

психологічного впливу фрагментів 66 серії серіалу «Не зарікайся», що 

транслювалась 13.04.2016 в ефірі каналу «УКРАЇНА»: 

1) історії, представлені в серії, що аналізувалась, можуть формувати 

викривлене уявлення пересічного громадянина щодо подій, які відбуваються на 

сході країни, дезорієнтувати глядача; 
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2) формування позитивних образів ЛНРівців, керівників загонів, 

впорядкованості життя бандитів, підтримки їх населенням підштовхує до 

висновку про марність і безглуздість захисту країни воєнним шляхом, знижує 

моральний дух військових, ображає учасників АТО і демобілізованих; 

3) з погляду кризової психології, позитивного впливу в напрямі 

примирення не відбуватиметься, перегляд сприятиме зростанню тривоги і 

депресивних пригнічених станів, невизначеності, може також спровокувати 

агресивні реакції; 

4) відсутні аргументи в межах окремої серії, щоб обґрунтовано 

кваліфікувати наявність спекуляції на дражливій темі війни, проте наявні 

ознаки маніпуляцій через асоціації контенту серіалу із вставками; 

5) порушення теми в запропонованому варіанті не даватиме позитивного 

ефекту подолання наслідків війни, пропонується низка стереотипів, які 

шкідливо впливають на глядача, зокрема моделі поведінки з постраждалими 

дітьми, провокативні тези, викривлення реальності. 

Таким чином, трансляція 13.04.2016 в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА» телесеріалу «Не зарікайся»  

(66 с.) є порушенням вимог: 

абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (Не допускається використання телерадіоорганізацій для 

трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, 

психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу 

їх дивитися); 

абзацу тринадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи). 

Також станом на 27.04.2016 до Національної ради надійшов висновок від 

Незалежної медійної ради. 

Незалежна медійна рада, розглянувши звернення Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення щодо відповідності 66-ї серії 

телесеріалу «Не зарікайся» нормам законодавства України, дійшла висновку 

про відсутність у ній порушень законодавства, а саме, частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статей 15 і 15-1 Закону 

України «Про кінематографію». 

Водночас Незалежна медійна рада вважає, що медіа могли б утриматися 

від художнього зображення відповідних подій на Донбасі до закінчення гострої 

напруги в конфлікті. Оскільки художні твори на такі конфліктно чутливі теми – 

через можливість їх неоднозначного потрактування глядачами – можуть 

впливати на розпалювання ворожнечі між різноманітними групами населення, 

посилювати розкол у суспільстві, Незалежна медійна рада закликає виробників 

телевізійного та кінопродукту бути особливо відповідальними та обережними, 

приймаючи рішення щодо художнього зображення таких подій, 

консультуватися з фахівцями з психології, соціології та ін. 
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Також окрему думку щодо відповідності законодавству України змісту  

66-серії телесеріалу «Не зарікайся» висловили члени Незалежної медійної ради 

О. Бурмагіна та А. Черевко, які вважають, що висновки за результатами 

розгляду цієї справи мали б бути іншими, оскільки: 

- зміст серії, яка стала предметом розгляду, становить не гіпотетичну, а 

реальну загрозу виникнення конфліктної ситуації в суспільстві, оскільки в 

неприйнятний спосіб спекулює на особливо важливих і чутливий темах для 

сьогоднішньої України; 

- зазначена серія серіалу «Не зарікайся» підсилює й поглиблює хибне 

стереотипне негативне сприйняття одне одного різними частинами 

українського суспільства, ретранслює риторику пропаганди країни-агресора та 

може спричинити психологічні травми та випадки неконтрольованої агресії 

серед людей, постраждалих від війни в Україні; 

- серед позитивних героїв фільму є співробітники (у тому числі колишні 

або позаштатні) органів держави-агресора, радянських органів безпеки; 

- у сюжеті фільму безпосередньо або опосередковано заперечується або 

ставиться під сумнів територіальна цілісність України, виправдовується або 

подається в позитивному світлі окупація території України, акти агресії з боку 

держави, розв’язування війни. 

Також станом на 28.04.2016 до Національної ради надійшов висновок від 

Громадської ради при Національній раді. Громадська рада не знайшла підстав 

вважати 66-ту серію серіалу «Не зарікайся» такою, що має ознаки 

розпалювання ворожнечі та зазіхання на територіальну цілісність України і не 

вважає доцільним вдаватися до санкцій щодо ТОВ «ТРК «Україна». 

Директор операційний ТОВ «ТРК «УКРАЇНА» Корогод Вікторія 

відмовилась від ознайомлення з Актом перевірки та його підписання.  

28.04.2016 ТОВ «ТРК «Україна» надало заперечення до Акта  

№ 30/ПП/Кв/А/16 від 27.04.2016 позапланової перевірки, у якому зазначило: 

- ТОВ «ТРК «Україна» здійснює показ серіалу «Не зарікайся» на підставі 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів  

№ 11.10.2016Т від 06.01.2016, виданого Державним агентством України з 

питань кіно; 

- 18.04.2016 Експертна комісія з питань розповсюдження і демонстрування 

фільмів при Держкіно на відкритому засіданні розглянула предметно 66 серію 

серіалу «Не зарікайся» та більшістю голосів (12 із 16) визнала відсутність будь-

яких підстав для анулювання державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування серіалу «Не зарікайся»; 

- у висновках Незалежної медійної ради, а також Науково-дослідного 

інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України встановлено відсутність ознак порушення законодавства України; 

- факт констатації в Акті перевірки ознак кримінального карного 

правопорушення є безпідставним та таким, що грубо порушує конституційний 

принцип, визначений статтею 62 Конституції України, відповідно до якого 

особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 
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кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку 

і встановлено обвинувальним вироком суду; 

- Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» не передбачає повноважень Національної ради щодо 

кваліфікації змісту фільмів таким, що суперечить вимогам чинного 

законодавства України; 

- оцінка змісту кінематографічного твору, який складається із 100 серій, 

шляхом вибіркової оцінки окремих висловлювань його персонажів в одному з 

епізодів є неприпустимим. 

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 15-рп/2004 від  

02.11.2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 

Кримінального кодексу України, відповідно до частини першої статті 8 

Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. 

Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права 

вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну 

діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті 

передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з 

проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише 

законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, 

зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і 

зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці 

елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, 

ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України. 

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, 

який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та 

рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у 

визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських 

вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, 

виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у 

пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. 

Право включає в себе не тільки формальний закон, але і соціальні 

регулятори, які відповідають ідеології справедливості. Будь-яке рішення є 

справедливим тільки в тому випадку, якщо воно відповідає інтересам 

суспільства і направлено на захист людських цінностей. У цьому світлі будь-

яка спроба виправдати злочини терористів проти наших громадян, показати їх в 

позитивному світлі може розглядатись як загроза національній безпеці, 

оскільки таким чином ставиться під сумнів необхідність захисту національного 

суверенітету і правильність боротьби з тероризмом та зовнішньою агресією. 

Розглянувши Акт № 30/ПП/Кв/А/16 від 27.04.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, а також висновки 

Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Незалежної 

медійної ради, Громадської ради при Національній раді, Київського міського 

науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України в  
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м. Києві, НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України, заслухавши:  

пояснення уповноважених представників ТОВ «ТРК «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк,  

головного автора сценарію серіалу «Не зарікайся» Т. Гнєдаш,  

голову Державного агентства України з питань кіно П. Іллєнка, 

народного депутата України А. Тетерука, 

волонтерку О. Гуменюк та учасників АТО, 

колишнього члена Експертної комісії при Державному агентстві України з 

питань кіно О. Курінного, 

учасників Громадянського руху «Відсіч» та представників медіа індустрії,  

керуючись статтею 28 Закону України «Про інформацію», абзацами 

четвертим, восьмим, тринадцятим та чотирнадцятим частини другої статті 6, 

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, 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк: 

1) абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

2) абзацу тринадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи). 

2. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк,  

НР № 00217-м від 23.07.2013, оголосити попередження. 

3. Звернутися до Служби безпеки України з метою надання правової оцінки 

наявності у діяльності ТОВ «ТРК «Україна» під час трансляції 66-ї серії 

телесеріалу «Не зарікайся» ознак інших вчинків, за якими наступає кримінальна 

відповідальність. 

4. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, на 

неприпустимість  в подальшому порушення вимог чинного законодавства.  

5. Наголосити ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 

на важливості соціальної ролі медіа, особливо під час проведення 

антитерористичної операції, що триває на сході України. 

6. Рекомендувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, уникати показу інших телепродуктів, які можуть 
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спричинити розкол суспільства, викликати неоднозначне трактування, 

спричинити розпалювання ворожнечі та ненависті у суспільстві, призвести до 

приниження національної честі та гідності, образити почуття громадян, 

призвести до хибних висновків щодо ситуації в Україні. 

7. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк. 

8. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк. 

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


