
 
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 149 
 
16.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 
 
Про призначення позапланової перевірки 
ТОВ «ТРО «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»,  
м. Маріуполь Донецької обл.  
(НР № 00894-м від 09.09.2009, ефірне ТБ,  
логотип: «МТВ») 
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 
– Національна рада) надійшла скарга ГО «Ініціативна група «Разом!» 
(вх. № 24/42 від 13.02.2017) з наріканням на трансляцію 11.02.2017 ТОВ «ТРО 
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Маріуполь Донецької обл., передачі 
«Территория заблуждений» (випуск-58 від 01.04.2014, виробництво телеканалу 
Російської Федерації «РЕН ТВ»),  яка, на думку заявників, має антидержавний 
зміст та створює умови для дестабілізації національної безпеки. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРО «МАРІУПОЛЬСЬКЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Маріуполь Донецької обл., здійсненого за ліцензією  
НР № 00894-м від 09.09.2009, 11.02.2017 о 15:03 зафіксовано трансляцію 
передачі «Территория заблуждений», в якій простежується однобоке 
трактування історії України, нав`язується думка щодо неможливості існування 
України як держави, розриву зв’язків з Росією:  

- о 15:06:41-15:06:53 диктор: «Вплоть до падения самодержавия в 1917 
году не было такой страны – Украина. Это разговорное название двух 
провинций окраины Российской Империи»; 

- о 15:07:04-15:07:23 головний науковий співробітник інституту російської 
історії РАН В. Лавров: «То есть это, скорее, такое умозрительное, 
теоретическое понятие «Украина» или «Малороссия». А затем вот началось 
конструирование в советское время, причем, к Украине была присоединена 
Новороссия, которая никогда Украиной не была. Вот – Одесса»; 

- о 15:08:21-15:09:00 старший науковий співробітник інституту російської 
історії РАН А. Марчуков: «Народ  юго-востока, юга, вот этих губерний 
Малороссийских, которые ныне являются югом и юго-востоком Украины; 
начал самоорганизовываться, их политически активные группы начали 
организовываться. И для того, чтобы на эти земли не пришли украинские 
националисты, там были образованы в конце 17-го года Донецко-
Криворожская республика, Одесская республика и республика Таврида. Это 
были советские республики, но они объявляли себя частью советской России и, 
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единственное, с целью того, чтобы не допустить на эти земли украинских 
националистов»; 

- о 15:18:06-15:18:34 головний науковий співробітник інституту російської 
історії РАН В. Лавров: «Этот термин столетия спустя стали употреблять 
историки и только в своих книгах и статьях. То есть, реально такого названия 
«Киевская Русь» не было. Так же, как и названия «Древняя Русь» не было. 
Жители «Древней Руси» отнюдь не считали себя древними. Вот так было на 
самом деле. Просто Русь, и она объединяла единый русский народ. Единый». 

Передача «Территория заблуждений» в ефірі ТОВ «ТРО 
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Маріуполь Донецької обл., 
транслювалась упродовж 36 хвилин 30 секунд, після чого була перервана. 

Трансляція передачі «Территория заблуждений» має ознаки порушення 
ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 
телерадіоорганізацій для: закликів до розв'язування агресивної війни або її 
пропаганди  та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 
та ненависті); 

- абзацу шостого частини другої статті 6 (Не допускається використання 
телерадіоорганізацій для: пропаганди винятковості, зверхності або 
неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, 
належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, 
соціального походження); 

- пункту є) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: з 
повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і 
культури всіх народів). 

Розглянувши скаргу ГО «Ініціативна група «Разом!» (вх. № 24/42 від 
13.02.2017), а також результати моніторингу мовлення ТОВ «ТРО 
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Маріуполь Донецької обл., від 
11.02.2017, керуючись абзацами третім, 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 ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 
«МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Маріуполь Донецької обл.  
(НР № 00894-м від 09.09.2009), з метою перевірки дотримання вимог Закону 
України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 
телерадіоорганізацій для: закликів до розв'язування агресивної війни або її 
пропаганди  та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 
та ненависті); 
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- абзацу шостого частини другої статті 6 (Не допускається використання 
телерадіоорганізацій для: пропаганди винятковості, зверхності або 
неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, 
належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, 
соціального походження); 

- пункту є) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: з 
повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і 
культури всіх народів). 

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, 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 
 

 


