
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 673 

 

12.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 
 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ГАММА–КОНСАЛТИНГ»,  

м. Київ (НР № 00372-м від 20.04.2006, 

багатоканальне ТБ, логотип:  

1 ЦП: латинська заголовна літера «G», що графічно  

складається з зображувальних елементів –  

світлих крапок – та розташована в уявному центрі  

темного квадрату з округленими кутами, 

2 ЦП: «М1»,  

3 ЦП: «ПЕРШИЙ ДІЛОВИЙ», «Д»,  

4 ЦП: «Перший розважальний телеканал»/ «PRO ВСЕ» 

 

За результатами моніторингів власного мовлення ТОВ «ГАММА –

КОНСАЛТИНГ», м. Київ, здійснених 09.03.2016, 10.03.2016, 01.04.2016, 

09.05.2016 відповідно до ліцензії НР № 00372-м від 20.04.2006 (1 цифрова 

програма багатоканальної телемережі: латинська заголовна літера «G», що 

графічно складається з зображувальних елементів – світлих крапок – та 

розташована в уявному центрі темного квадрату з округленими кутами),  

зафіксовано трансляцію передач:  

- «Опозиційна думка» (09.03.2016 о 18:55, повтор – 10.03.2016                       

о 18:52; 01.04.2016 о 18:51, повтор – о 20:50;   09.05.2016 о 20:49); 

- «Наголос. Підсумки» (01.04.2016 о 19:02), – учасником яких є Петро 

Симоненко, представлений лідером Лівого руху України. 

У змісті вищеозначених передач зафіксовано ознаки порушення вимог 

абзацу чотирнадцятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для здійснення інших вчинків, за якими наступає 

кримінальна відповідальність), оскільки у висловлюваннях наявні ознаки 

злочину, передбачені статтею 161 Кримінального кодексу України, а також 

наводиться сумнівна інформація суб’єктивного характеру, що спотворює 

дійсність, створює у глядачів хибну уяву про те, що насправді відбувається              

в Україні; 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 
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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), частини першої 

статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація не може бути 

використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення 

територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини).  

Розглянувши результати моніторингів від 09.03.2016, 10.03.2016, 

01.04.2016, 09.05.2016, керуючись статтями 13, 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

сімдесят сьомим статті 7 Закону України «Про основи національної безпеки 

України» (На сучасному етапі основними реальними та потенційними 

загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві є […]                  

в інформаційній сфері […] намагання маніпулювати суспільною свідомістю, 

зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої 

інформації), абзацом п`ятим пунктом 4.11 Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26.05.2015 року                   

№ 287/2015 (Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є: протидія 

інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю 

і поширенню спотвореної інформації, захист національних цінностей та 

зміцнення єдності українського суспільства), абзацом третім  пункту 2.3 

Інструкції про порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення та про порушення законодавства про рекламу, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (із змінами), 

Національна рада  
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАММА – КОНСАЛТИНГ»,                

м. Київ (НР № 00372-м від 20.04.2006), з метою перевірки дотримання вимог 

абзацу чотирнадцятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для здійснення інших вчинків, за якими наступає 

кримінальна відповідальність), 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 
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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) та частини першої статті 28 Закону 

України «Про інформацію» (Інформація не може бути використана для закликів 

до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності 

України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення                      

на проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


