
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1231 

 

09.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 20 

 

Про результати 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 та 

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 вищезазначених 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 



2 

 

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), 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).  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 12.05.2016 рішенням  

№ 673 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ГАММА–

КОНСАЛТИНГ», м. Київ (ліцензія НР № 00372-м від 20.04.2006). 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради 

 № 5в/264 від 20.05.2016  було здійснено позапланову перевірку  

ТОВ «ГАММА–КОНСАЛТИНГ», м. Київ, у результаті чого складено  

АКТ № 35/ПП/Кв/ПА/16 від 27.05.2016. 

  Перевіркою встановлено, що у період часу з 09 березня по 09 травня 2016 

року в ефірі ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ» (логотип: «G»)  

в передачах «Опозиційна думка» та «Наголос. Підсумки.» у висловлюваннях 

політичного діяча Петра Симоненка 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: 

    09.03.2016 у передачі «Опозиційна думка» Петро Симоненко видає 

власний монолог, спрямований на критику так званих декомунізаційних законів 

та знесення пам’ятників відповідно до норм законів. В ефірі лунають такі 

фрази: «региональные варвары устроили поистине дьвольское, иначе не 

назовешь, соревнование за то, кто больше снесет памятников Советской 

эпохи, героям ратных и трудовых подвигов» (18:57:26  - 18:57:37); 

«с подачи именно института по уничтожению, еще раз подчеркиваю, по 

уничтожению национальной памяти и прославлению гитлеровских 
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прихвостней – воякив ОУН/УПА, расстреливавших наших граждан в Бабьем 

Яру, сжигавших заживо людей в Хатыни, бесчинствовавших на 

окуппированных фашистской Германией территориях Польши, Словакии, 

Чехии, Югославии десятками тысяч вырезая мирное население, — именами их 

главарей называются сегодня улицы, города и села» (18:58:18–18:58:49); 

 «[предлагается переименовать проспект генерала Ватутина] в честь их 

[фашистов] главаря, его убийцы и офицера гитлеровской армии Романа 

Шухевича, награждённого как раз орденами фашистской Германии» 

(18:59:20–18:59:42), «именами Бандеры, Кука, прочих нацистских нечистей 

хотят назвать улицы и проспекты столицы Украины» (18:59:42–18:59:51);  

«мы предупреждали, что в Украине в результате февральского 

вооруженного переворота 2014 года был установлен профашистский, 

националистический режим» (19:00:37–19:00:48); «в стране сегодня правит 

режим убийц, я не оговорился, уважаемые телезрители» (19:01:42–19:01:47);  

«вандалы с промытыми и вывихнутыми на Майдане мозгами оскорбляют 

наших дедов и отцов, прадедов, проливающих кровь и положивших жизнь в 

борьбе с фашистской нечистью» (19:02:06–19:02:18);  

«современные же украинские неофашисты сегодня мстят победителям, 

устраивая дьявольские пляски на их могилах» (19:02:30–19:02:37) тощо. 

09.05.2016 Петро Симоненко вітає громадян із Днем Перемоги. Протягом 

цього привітання лунали такі фрази: 

«[многие семьи потеряли близких], подло убитых в спину бандеровской 

пулей» (20:50:10–20:50:24);  

«и как бы не бесновались современные фашистские прихвостни, он [День 

Победы] — на века» (20:51:49–20:51:55); «[наша задача] защитить победу от 

посягательств неонацистского отребья, пришедшего к власти в Украине после 

вооруженного переворота в феврале 2014 года» (20:52:02–20:52:12);  

«их [ветеранов] сердца переполнены скорбью и гневом, когда они видят, 

что подонки из националистической бандеровщины глумятся над могилами их 

боевых соратников, цинично издеваются над великим подвигом, над фронтовой 

доблестью» (20:52:18–20:52:34); 

«около 400 памятников неонацистские мерзавцы осквернили и разрушили» 

(20:52:36–20:52:42); 

«нам предлагают примириться с пособниками фашистов, полицаями и 

предателями родины, помириться с тем, что к власти в Украине пришли ярые 

сторонники радикал-национализма и неофашизма» (20:53:32–20:53:46); 

«режим хунты в Украине» (20:53:49–20:53:51); 

«поэтому мы с вами просто обязаны объединить усилия, чтобы не дать 

подлым последователям и идеологическим потомкам фашистов, полицаев, 

вояк СС-овских дивизий и батальонов «Галичина», «Нахтигаль», «Роланд» и 

других, присягнувших на верность Гитлеру, украсть у советских воинов-

освободителей победу, во имя которой они пренебрегали смертью» (20:54:31–

20:54:59) тощо. 

У передачі «Наголос: Підсумки» хронометражем 39 хвилин (ведучий — 

Олексій Гавриленко) гостем передачі виступав Петро Симоненко. Основними 
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темами передачі були підсумки IV Московського економічного форуму, 

в якому пан Симоненко взяв участь, досвід Білорусі для України, питання 

тарифної політики, споживацького кошика, парламентської коаліції, ідеї 

технократичного уряду та політики Президента. Протягом всієї передачі 

ведучий лише задавав тему, ставлячи питання, або ж схвально підтверджував 

тези, висловлені Симоненком. 

Впродовж передачі Симоненко вдався до таких висловлювань: 

 «фактически в стране управляют тоже триумвират, только это 

олигархи, националистически радикальные и неофашистские политические 

силы и бандиты» (23:09–23:20); 

«ведь то, что происходит в парламенте или в Кабинете Министров 

Украины — закономерный результат переворота на Майдане в 14-м году. А в 

чем закономерный результат, потому что пришедшие к власти олигархи при 

поддержке, взяв себе в союзники вот эти профашистские организации и 

оплачиваемые бандформирования, а это преступные различные батальоны 
и так далее и тому подобное, вооружив их при этом и финансируя по заказу 

ту или иную акцию...» (23:38–23:48); 

«да войну они организовали только для того, чтобы люди не задавали 

других вопросов и оправдывают только тем, что война мешает им быть 

такими честными...» (33:56–34:02). 

  Крім того, зафіксовано порушення вимог частини 2 статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 28 Закону України 

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

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), оскільки у висловлюваннях політичного діяча Петра 

Симоненка зафіксовано: 

  09.03.2016 о 18:55, 09.03.2016 о 18:59 у передачі «Опозиційна думка»: «С 

подачи именно Института по уничтожению, еще раз подчеркиваю – 

уничтожению, национальной памяти и прославлению гитлеровских 

прихвостней – воякив ОУН-УПА, расстреливавших наших граждан в Бабьем 

Яру, сжигавших заживо людей в Хатыни, бесчинствовавших на 

оккупированных фашистской Германией территориях Польши, Словакии, 

Чехии, Югославии. Десятками тысяч вырезая мирное население. Именами их 

главарей называются сегодня улицы, города и села».  

       09.03.2016 о 18:59 у передачі «Опозиційна думка»: «Так, в городе Киеве 

предлагается переименовать проспект Генерала Ватутина, послушайте, 

генерала Ватутина, командовавшим Первым украинским фронтом и 

освобождавшим Киев от этой заразы – фашистов, в честь их главаря, его 

убийц и офицера гитлеровской армии Романа Шухевича, награжденный 

как раз орденами фашистской Германии. Именами Бандеры, Кука и 

прочих нацистских нечистей хотят назвать улицы и проспекты столицы 

Украины». 
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 01.04.2016 о 19:37:21 у передачі «Наголос. Підсумки»: «Ну, категорически 

сегодня настроение против официального Киева, который убивает граждан 

Украины, проживающих в Донбассе и разрушает их мирный уклад и 

условия жизни там». 
09.05.2016 о 0:49 у передачі «Опозиційна думка»: «Многие семьи в 

Украине в те грозные годы потеряли родных и близких, павших смертью 

храбрых на фронтах войны, замученных в гестаповских застенках, подло 

убитых в спину бандеровской пулей, вывезенных в фашистскую неволю».  

«Сегодня жизнь ветеранов-победителей тяжела. Их раны болят, а сердца 

переполнены скорбью и гневом, когда они видят, что подонки из 

националистической бандеровщины глумятся над могилами их боевых 

соратников, цинично издеваются над великим подвигом, над фронтовой 

доблестью». «Нам предлагают помириться с пособниками фашистов, 

полицаями и предателями родины. Помириться с тем, что к власти в 

Украине пришли ярые сторонники радикал-национализма и 

неофашизма». «Антикоммунизм всегда был определяющей чертой фашизма. 

Во всех странах мира рабочие классы коммунисты были его первыми 

жертвами. В то же время везде именно коммунисты были в авангарде 

сопротивления фашизму. Поэтому мы с вами просто обязаны объединить 

усилия, чтобы не дать подлым последователям и идеологическим 

потомкам фашистов, полицаев, вояк СС-ких дивизий и батальонов 

«Галычина», «Нахтигаль», «Роланд» и других, присягнувшись на верность 

Гитлеру, украсть у советских воинов-освободителей победу, во имя 

которой они пренебрегали смертью». 

Передача «Наголос. Підсумки» є передачею власного виробництва  

ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», яка виходить у прямому ефірі ліцензіата.  

Передача «Опозиційна думка», що виробляється спільно ліцензіатом та 

громадянином Симоненком П.М., виходила у зазначені вище дати в ефір у 

запису.  

З метою встановлення стану дотримання ТОВ «ГАММА-

КОНСАЛТИНГ», м. Київ, вимог чинного законодавства Національна рада 

звернулася до Незалежної медійної ради (вих. № 17/1059 від 13.04.2016). Згідно 

з Висновком № 7, підписаним головою Незалежної медійної ради Наталією 

Лігачовою (вх. № 17/3986 від 08.06.2016), ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», м. 

Київ, порушило вимоги 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, 
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встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті). Окрім того, в діях ТОВ «ГАММА-

КОНСАЛТИНГ», м. Київ, вбачається порушення частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки телеканал було 

використано для вчинення дій, за здійснення яких наступає кримінальна 

відповідальність. На думку Незалежної медійної ради, висловлювання політика 

П. Симоненка можна кваліфікувати як мову ворожнечі, спрямовану на 

розпалювання національної ворожнечі, що є злочином відповідно до норм 

Кримінального кодексу України. 

Крім того, Національна рада звернулася до Українського інституту 

національної пам’яті (від 13.04.2016 № 17/1060 та від 27.05.2016 № 17/1552). На 

думку Українського інституту національної пам’яті (вх. № 01/1424 від 

06.06.2016), всі висловлювання мають ознаки маніпуляції та поширення 

інформації, яка не відповідає дійсності, виправдовує встановлення радянської 

влади на території України та переслідування учасників боротьби за 

незалежність України у XX столітті. Крім того, подібні висловлювання про 

«фашистський» чи «нацистський» характер боротьби за незалежність України у 

XX столітті або сучасної української влади активно використовуються 

російською пропагандою та вищими посадовими особами Росії для 

виправдання або обґрунтування анексії Криму, а також агресії на сході України. 

Тому поширення подібних, нічим не підкріплених висловлювань можуть 

становити загрозу інформаційній безпеці України та бути спрямовані на 

розпалювання ворожнечі та дестабілізацію ситуації усередині України. 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «ГАММА-

КОНСАЛТИНГ», м. Київ, враховуючи висновки Незалежної медійної ради  

(вх. № 17/3986 від 08.06.2016), Українського інституту національної пам’яті 

(вх. № 01/1424 від 06.06.2016), заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом 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 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 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», м. Київ, Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

    вимог абзацу тринадцятого частини другої статті 6  

(Не допускається використання телерадіоорганізацій для поширення 

інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, 

посягає на честь і гідність особи); 

 вимог абзацу чотирнадцятого частини другої статті 6  

(Не допускається використання телерадіоорганізацій для здійснення інших 
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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 (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)  

та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів та 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), оскільки у передачах «Опозиційна думка» та «Наголос. 

Підсумки.» містилася інформація, трансляція якої свідчить про використання 

телерадіоорганізації для  розпалювання ворожнечі, приниження честі та 

гідності українського народу, заперечення  або виправдання  злочинного  

характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинного характеру націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створення позитивного образу осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії, виправдання  діяльності 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.  

2. ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», м. Київ, НР № 00372-м від 20.04.2006, 

оголосити попередження. 

3. Вказати ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», м. Київ, на неприпустимість у 

подальшому порушень чинного законодавства. 

4. Звернутися до правоохоронних органів України з метою вжиття заходів 

відповідного реагування щодо фактів трансляції 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) та «Наголос. Підсумки» (01.04.2016 о 19:02) за 

участю політичного діяча Петра Симоненка, у висловлюваннях якого 

зафіксовано ознаки порушення вимог абзацу чотирнадцятого частини другої 
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статті 6 (Не допускається використання телерадіоорганізацій для здійснення 

інших вчинків, за якими наступає кримінальна відповідальність). 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ГАММА-

КОНСАЛТИНГ», м. Київ.  

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

ліцензійної справи ТОВ «ГАММА-КОНСАЛТИНГ», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. 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 

 


