
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 25 
 
19.01.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 
 
 

Про призначення позапланової перевірки  
ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ 
(НР № 00270-м від 04.12.2007, загальнонаціональне ефірне ТБ,  
логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване)) 

 

За результатами моніторингу мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 
ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, ліцензія НР № 00270-м від 04.12.2007, в ефірі 
телекомпанії 15.01.2017 о 18:59:52 зафіксовано вихід передачі «Битва 
екстрасенсів» (копірайт: АО «ФМП Груп» по заказу АО «ТНТ Телесеть», 2016). 
За сценарієм передачі шестеро професійних військових Російської Федерації 
влаштовували засідки для учасників передачі у занедбаному будинку в 
Люберцях (Підмосков’є). Екстрасенсам потрібно було знайти вихід із будівлі, 
не потрапивши у засідку. 

Аналіз змістовного наповнення передачі, яка вийшла в ефірі ПрАТ 
«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, свідчить про те, що окремі 
епізоди її були відредаговані. Зокрема, у повній версії російської передачі, яка 
оприлюднена в мережі Інтернет із логотипом телеканалу «ТНТ», військові 
розповідають, що брали участь у військових діях в Україні.  

Трансляція російського шоу «Битва екстрасенсів» («Битва экстрасенсов»), 
виробленого в 2016 році, за участі професійних військових Російської 
Федерації, в ефірі ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, 
має ознаки порушення вимог абзацу дев`ятого частини другої статті 6 Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 
телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 
та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 
території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 
визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»). 

Крім того, до Національної ради надійшов лист Служби безпеки України 
(вх. № 10/45 від 16.01.2017), звернення народного депутата України Гузя І.В. 
(вх. № 3/6 від 17.01.2017), Міжнародної громадської організації Асоціації 
журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа», м. Київ  
(вх. № 24/11 від 17.01.2017), а також громадян Карпінського В.В. (вх. № 15а/77 
від 16.01.2017), Кірчева О.В. (вх. № 15а/84 від 16.01.2017) з наріканнями на 
трансляцію передачі «Битва екстрасенсів»,  в якій беруть участь військові 
держави-агресора. 



Розглянувши результати моніторингу мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 
МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, за 15.01.2017, а також листа Служби безпеки 
України (вх. № 10/45 від 16.01.2017), звернення народного депутата України 
Гузя І.В. (вх. № 3/6 від 17.01.2017), Міжнародної громадської організації 
Асоціації журналістів, видавців і мовників християн «Новомедіа»,  
м. Київ (вх. № 24/11 від 17.01.2017), громадян Карпінського В.В. (вх. № 15а/77 
від 16.01.2017), Кірчева О.В. (вх. № 15а/84 від 16.01.2017), керуючись абзацами 
третім та п’ятим 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 ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», 
м. Київ (НР № 00270-м від 04.12.2007), з метою перевірки дотримання вимог 
абзацу дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» (Не допускається використання телерадіоорганізацій для: 
трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять 
популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, 
що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для 
цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, 
встановлені Законом України «Про кінематографію»). 

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 
 
 
 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


