
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1733 

 

28.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 

 

Про результати позапланової перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», 

м. Київ (НР № 00270-м від 04.12.2007, 

ефірне мовлення, логотип: «С-Можливо все!» 

 

03.12.2015 Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) ухвалила рішення № 2108, яким 

визнала порушення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ»,                  

м. Київ (НР № 00270-м від 04.12.2007), частини другої статті 6, частини п’ятої 

статті 28, частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки під час трансляції передачі «Один за всіх» в ефірі  

ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» (випуск № 94; тема: «Батько 

зґвалтував дочку і зняв з неї скальп?») відкрито розповідалося про насилля з 

боку батька до малолітніх дітей, а трансляція передачі відбувалась без 

спеціального попередження про її зміст у проміжку часу 20:55-22:30, тобто у 

час, доступний для перегляду передачі дітьми, про що свідчать дані панелі 

GFK, за якими дану передачу дивилися близько 9 % дітей у віці від 4 до 18 

років. У зв'язку з трансляцією вищезгаданої передачі в суспільстві виник 

значний резонанс, глядачі обурені та незадоволені редакційною політикою 

телеканалу. 

Крім того, необхідно звернути увагу на той факт, що не в перший раз зміст 

передач та їх анонсів, які транслюються в ефірі ПрАТ «Міжнародний Медіа 

Центр – СТБ», викликають суспільне обурення, глядачі не задоволені 

редакційною політикою каналу, що підтверджується скаргами, які надійшли до 

Національної ради, зокрема: 

- скарга громадянки М. Егиазарян (вх. № 15а/164-Е від 09.02.2015) щодо 

денних анонсів передач «Детектор брехні», «Я соромлюсь свого тіла», «Кохана, 

ми вбиваємо дітей» та «Врятуйте нашу сім’ю»; 

- скарга громадянки Т. Маслової (вх. № 24а/181 від 16.02.2015) щодо 

змісту передачі «Я соромлюсь свого тіла»; 

- скарга громадянина М. Мисюри (вх. № 24а/295 від 16.03.2015) щодо 

анонсу передачі «Один за всіх»; 

-  скарга громадянина В. Грищенка (вх. № 24а/771-Б від 24.09.2015) щодо 

змісту програми «МастерШеф»; 



2 

 

- скарга громадянина І. Гудза (вх. № 24а/829 від 04.11.2015) щодо 

трансляції анонсів передачі «Детектор брехні-8». 

Національна рада, діючи в межах своїх повноважень, надіслала скарги 

громадян до керівництва ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр – СТБ» з 

проханням звернути увагу на редакційну політику каналу. 

Також, на підставі результатів моніторингу ПрАТ «Міжнародний Медіа 

Центр – СТБ», м. Київ, від 19.05.2015, у передачі «Слідство ведуть 

екстрасенси» о 19:35 було зафіксовано трансляцію сцен використання дітей в 

окультно-містичних сюжетах (наприклад, жінка з ножем над дитячим ліжком), 

а передача «Кохана, ми вбиваємо дітей», яка транслювалася о 22:30, містила 

сцени насилля у сім’ї (бійка матері з сином тощо). 

У зв'язку з вищезазначеним Національна рада видала Розпорядження 

(вих. № 17/3374 від 15.12.2015) про зобов’язання ліцензіата щодо приведення  

діяльності у відповідність до чинного законодавства та неухильного 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

Закону України «Про захист суспільної моралі». 

 Згідно з пунктом 3 рішення від 03.12.2015 № 2108 Національна рада 

поставила передачі «Детектор брехні», «Я соромлюсь свого тіла», «Кохана, ми 

вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу сім’ю», «Один за всіх», «МастерШеф», 

«Слідство ведуть екстрасенси» на постійний моніторинг. 

   Так, за результатами моніторингу мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, здійсненого у період з 16 по 22 травня 2016 

року відповідно до ліцензії НР № 00270-м від 04.12.2007, в ефірі телекомпанії 

зафіксовано інформацію, що може зашкодити неповнолітній аудиторії та має 

ознаки порушення вимог частини другої статті 6, частини п’ятої статті 28, 

частини другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

що свідчить про неусунення порушень та невиконання рішення Національної 

ради від 03.12.2015 № 2108. 

Крім того, 24.05.2016 до Національної ради надійшло звернення 

громадянина Мохнатка О.Г. (вх. № 15а/416-М) з інформацією про те, що               

21-22 травня 2016 року в ефірі ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – 

СТБ», м. Київ, у час, доступний для неповнолітніх дітей, була трансляція 

анонсу передачі «Детектор брехні», який за своїм змістом може негативно 

впливати на фізичний, моральний розвиток дітей та юнацтва. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 09.06.2016  

рішенням № 1243 було призначено позапланову перевірку  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ (НР № 00270-м від 

04.12.2007).  

На виконання наказу голови Національної ради 

 № 5в/301 від 23.06.2016  було здійснено позапланову перевірку  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, у результаті чого 

складено АКТ № 54/ПП/Кв/ПА/16 від 06.07.2016. 
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У ході перевірки на  підставі моніторингу, здійсненого  у період  

з 16 по 22 травня 2016 року, зафіксовано порушення вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: 

абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх відео сюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися);   

частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами 

частини другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на 

нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і 

програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля 

(фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів),  

оскільки передачі:  

«Я соромлюся свого тіла» містила сцени проведення медичних  процедур,  

детальне зображення жіночих грудей тощо і транслювалася у не передбачений 

законодавством час (до 23.00 години), хоч і мала попередження про зміст: 

«Наступна програма містить відверті сцени, зображення хірургічних операцій 

та ран». Трансляція відбулася, зокрема, 22.05.2016 о 14:47; 

«Битва екстрасенсів» та «Слідство ведуть екстрасенси» в сюжетній лінії 

висвітлювали розслідування вбивств і транслювались без попередження про 

зміст передач. Трансляції відбувалися, зокрема, 16.05.2016 о 14:14, 19:47; 

17.05.2016 о 08:56, 18:49; 22.05.2016 о 16:48, 17:31, 18:50; 

«Кохана, ми вбиваємо дітей» містила декілька сцен насилля у сім’ї і 

транслювалась у час, доступний для перегляду дитячою аудиторією, та не мала 

попередження про зміст передачі. Трансляція відбулася, зокрема, 17.05.2016 о 

19:47 (з повтором 19.05.2016 о 08:09); 

«Детектор брехні» містила обговорення статевих зносин з тваринами і 

транслювалась у час, доступний для перегляду дитячою аудиторією, та не мала 

попередження про зміст передачі. Трансляція відбулася, зокрема, 16.05.2016 о 

22:27; 

частини другої статті 62 (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 здійснювались: 

- неодноразова трансляція анонсу передачі «Кохана, ми вбиваємо дітей», 

що  містив сцени домашнього насилля у сім’ї (мати б’є дітей), зокрема,               

21.05.2016 о 15:35 та о 22:16, 22.05.2016 о 15.33, о 20.02 та о 21.00; 

- трансляція анонсу передачі «Детектор брехні», який містив наступні 

слова гості в студії: «може, мені розказати, як ти ізнасілував дочку Каті?», 

зокрема, 16.05.2016 о 13:41, 17:25; 
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- трансляція анонсу передачі «Слідство ведуть екстрасенси», який містив 

демонстрацію ритуалів та інформацію про вбивства тощо: «кого Вы убили? у 

него голова отделена вот так, как вот этот череп…йому відрізали голову… 

отсекли голову, правильно?» тощо, зокрема, 16.05.2016 о 13:40, о 14:37,                

о 17:26, 0 19:12; 

- неодноразова трансляція анонсу передачі «Слідство ведуть екстрасенси», 

в якому транслювалася демонстрація ритуалів та інформація про вбивства, 

містилися слова «хто так по-звірячому вбив цілу родину… і підуть слідами 

вбивці» тощо, зокрема, 17.05.2016 о 10:27, о 22:36, 18.05.2016 о 16:32; 

- трансляція анонсу передачі «Детектор брехні», який містив наступні 

слова: «Чи покарана мати-збоченка, яка… заставляла Вас облизывать ее 

половые органы, когда Вам было 6 лет?», зокрема, 20.05.2016 о 14:28, 

21.05.2016 о 12:22, о 15:37, 22.05.2016 о 10:47, о 15:34, о 16:09, о 17:19,               

о 19:14, о 21:01. 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, висновки Асоціації психологів України   

(вх. № 17/4954-15а від 19.07.2016), Інституту соціальної та політичної 

психології НАПН України (вх. № 17/5050-15а від 25.07.2016), заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись абзацом 

восьмим частини другої статті 6, частиною п'ятою статті 28, 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 

 

вирішила: 

1. Визнати невиконання ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», 

м. Київ, рішення Національної ради від 03.12.2015 № 2108 та порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх відео сюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

частини п’ятої статті 28 (Ліцензіат не має права розповсюджувати 

програми і передачі, трансляція яких не допускається згідно з вимогами 

частини другої статті 6 цього Закону, а також програми, здатні впливати на 

нормальний фізичний, розумовий або моральний розвиток дітей та юнацтва, і 

програми, що містять сцени, які викликають жах, сцени вбивства, насилля 

(фізичного чи психологічного), сцени, звернені до сексуальних інстинктів);  

частини другої статті 62 (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 
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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 в ефірі здійснювалася трансляція та анонсування програм і 

передач, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному 

розвитку неповнолітніх та юнацтва, в не передбачені законодавством проміжки 

часу без спеціального попередження та позначення безпосередньо перед  

трансляцією. 

2. ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ,  

НР № 00270-м від 04.12.2007, оголосити попередження. 

3. Вказати ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, на 

неприпустимість у подальшому порушень чинного законодавства. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ.  

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

ліцензійної справи ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


