
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 852 

 

19.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ 

(НР № 00163-м від 26.11.2007, 

супутникове мовлення, логотип: «ЧП.INFO») 

 

До Національної ради надійшло дві скарги від адвоката Руденка А.С.,  

(вх. № 16/274 та № 16/275 від 28.01.2016) з наріканням на діяльність  

ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, у зв’язку з трансляцією в ефірі 20.01.2016  

о 17 год. 20 хв. передачі «Відкритим текстом», в якій обговорювалось питання 

поводження з безпритульними собаками, зокрема висловлювалось позитивне 

ставлення до необхідності вбивства собак. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.02.2016  

рішенням № 195 було призначено позапланову перевірку  

ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/91 від 24.02.2016  

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «ЧП.INFO»), у результаті чого складено  

АКТ № 15 ПП/Кв/ПС/16 від 30.03.2016. 

Перевіркою встановлено, що випуск передачі «Відкритим текстом» на 

тему «У Києві отруїли бродячих собак» транслювався у прямому ефірі ТОВ 

«МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 14.01.2016 в проміжок часу з 20:00 до 21.00, що 

підтверджується довідкою ліцензіата від 29.03.2016 № 29/3-1, витягом з 

журналу обліку передач за період з 14 по 20 січня 2016 року, а також наданим 

записом ефіру за 14.01.2016.  

Враховуючи час виходу передачі «Відкритим текстом» в ефір, а саме, з 

20.00 до 21.00, її мали змогу переглядати неповнолітні глядачі. Крім того, ця 

передача не мала спеціального попередження і не була відповідно позначена 

безпосередньо перед трансляцією в ефірі. 

У передачі брали участь ведучий Олександр Васильєв і гості студії 

Олексій Коваленко та Олексій Святогор. Протягом ефіру відбувалася дискусія, 

під час якої кожен з гостей відстоював власну точку зору. Так, Олексій 

Святогор  виправдовував вбивство безпритульних тварин шляхом їх отруєння, а 

Олексій Коваленко, який є зоозахисником та ініціатором проекту 

«Зоореформи», говорив про те, що така діяльність є незаконною. В передачі 

відсутні матеріали, що демонструють жорстоке поводження з тваринами. 

З метою встановлення стану дотримання ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 

вимог  частини другої статті 6 та частини другої статті 62 Закону України «Про 
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телебачення і радіомовлення» під час трансляції 14.01.2016 в проміжок часу з 

20:00 до 21.00 передачі «Відкритим текстом» на тему «У Києві отруїли 

бродячих собак» Національна рада отримала експертний висновок 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. (вх. № 17/3109 від 

05.05.2016), в якому зазначено, що  небезпеку моральному розвитку дітей (ст. 6) 

молодшого шкільного і раннього підліткового віку несуть пропоновані 

учасниками передачі моделі поведінки стосовно тварин, імпліцитна (неявна) 

підтримка догхантера, які нормалізують насильство, конкретний опис дій 

(місце, препарат, їжа), який уможливлює повторення спроб завдання 

насильницької смерті собакам. Порушення причинно-наслідкових зв’язків і 

викривлення логіки при спілкуванні несе загрозу шкоди інтелектуальному 

розвитку дитини (ст. 62).    

Отже, відповідно до вищевказаного висновку передача не відповідає 

вимогам  частини другої статті 6 та частини другої статті 62 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки може завдати шкоду моральному 

та інтелектуальному розвитку неповнолітніх.   

Крім того, відповідно до статті 5 Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» забороняються пропаганда жорстокого поводження з 

тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда 

мисливства в системі дошкільної, загально-середньої, професійно-технічної і 

вищої освіти. Забороняється використання в розважальних або комерційних 

цілях матеріалів, що демонструють жорстоке поводження з тваринами. 

 До того ж Національної радою було надіслано запит до Асоціації 

психологів України (вих. 17/428 від 19.02.2016) і Громадського об’єднання 

«Київський еколого-культурний центр» (вих. 17/418 від 18.02.2016) з 

проханням висловити позицію щодо відповідності змісту передачі «Тема дня», 

яку було розміщено на веб-сайті  ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, і в якій 

також брав участь Олексій Святогор (транслювалася у 2014 році), вимогам 

частини другої статті 6 та частини другої статті 62 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

 Асоціація психологів України (вх. № 17/1385 від 28.03.2016) повідомила, 

що після перегляду контенту передачі «Тема дня» констатувала наявність 

шкідливого психологічного впливу на дитячу психіку. Подібний зміст може 

спонукати дитину або підлітка до девіантної поведінки, вивільнити підсвідомі 

агресивні інтенції. Схильність до агресії серед дітей стрімко зростає і 

демонстрація подібного матеріалу, особливо у той час, коли діти переважно 

знаходяться дома, неприпустима. Як і більшість соціальних навичок, агресивна 

манера поведінки засвоюється в результаті спостереження за діями оточуючих 

та подальшого оцінювання цих дій. А та жорстка модель поведінки, яку 

пропагує один із гостей студії, виступає прототипом поведінкового патерну, що 

може бути використаний дитиною в подальшому. На думку Асоціації 

психологів України, подібні передачі можуть зашкодити фізичному, 

інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва. 
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 Громадське об’єднання «Київський еколого-культурний центр»  

(вх. № 17/1009 від 12.03.2016) повідомило, що згідно зі статтями 16, 17 Закону 

України «Про захист тварин від жорстокого поводження» умертвіння тварин, 

які не утримуються людиною, але знаходяться в умовах, повністю або частково 

створених діяльністю людини, може проходити з метою регулювання 

чисельності за допомогою лише методу евтаназії. Інші шляхи регулювання 

чисельності бродячих собак, в т.ч. шляхом їх вбивства в Україні, заборонені. 

 Згідно зі статтею 89 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, вбивство безпритульних собак відноситься до жорстокого 

поводження з тваринами. 

 Громадське об’єднання «Київський еколого-культурний центр» вважає, 

що передача «Тема дня» має антигуманний зміст, суперечить законодавству 

України та підлягає покаранню. 

Дані висновки щодо невідповідності передач «Відкритим текстом» і 

«Тема дня» за участю Олексія Святогора ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 

вимогам частини другої статті 6 та частини другої статті 62 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» свідчать про систематичність порушень 

чинного законодавства в діяльності ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ. 

 Враховуючи вищевикладене, трансляція в ефірі ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ»,  

м. Київ, передачі «Відкритим текстом»  є порушенням ліцензіатом вимог абзацу 

восьмого частини другої статті 6 (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), частини другої статті 62 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям 

забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які 

можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку 

неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку 

з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або 

передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в 

розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися 

безпосередньо перед їх трансляцією). 

 Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», 

м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, 

враховуючи висновки Інституту соціальної та політичної психології НАПН 

України (вх. № 17/3109 від 05.05.2016), Асоціації психологів України  

(вх. № 17/1385 від 28.03.2016) та Громадського об’єднання «Київський еколого-

культурний центр» (вх. № 17/1009 від 12.03.2016), керуючись абзацом восьмим 

частини другої статті 6, частиною другою статті 62, 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 
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вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 

вимог абзацу восьмого частини другої статті 6 (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), частини другої статті 62 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізаціям 

забороняється розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які 

можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку 

неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку 

з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або 

передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно позначатися в 

розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися 

безпосередньо перед їх трансляцією), оскільки у прямому ефірі ТОВ 

«МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, 14.01.2016 транслювалась  передача «Відкритим 

текстом» на тему «У Києві отруїли бродячих собак», у якій відбувалася 

дискусія щодо виправдання вбивства безпритульних тварин шляхом їх 

отруєння у час  (з 20.00 до 21.00), коли її мали змогу переглядати неповнолітні 

глядачі, крім того, не мала спеціального попередження і не була відповідно 

позначена безпосередньо перед трансляцією в ефірі, що могло зашкодити 

фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва. 

2. Вказати ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ, на неприпустимість порушень 

чинного законодавства у подальшому. 

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

ліцензійної справи ТОВ «МАГНОЛІЯ-ТВ», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


