
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 171 
 
16.02.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 
 
Про призначення позапланової перевірки 
ВМП «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл.  
(НР № 1681-м від 15.10.2012, багатоканальне ТБ (МХ-5),  
НР № 00285-м від 22.10.2014, супутникове ТБ,  
логотип: «ГОРИЗОНТ-TV») 

 
За результатами моніторингів мовлення ВИРОБНИЧОГО МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської обл., 
здійснених за ліцензіями НР № 1681-м від 15.10.2012, НР № 00285-м від 
22.10.2014, 21.01.2017 об 11:02 зафіксовано демонстрування документального 
фільму «Олесь Бузина: жизнь вне времени» з повтором о 14:53. 

У фільмі простежується однобоке трактування та негативне ставлення до 
подій, пов’язаних з Революцією Гідності, участі українців у протистоянні 
російській агресії на Сході України. 

Фільм побудовано за технологією поділу героїв на «негативних», які 
розмовляють українською мовою, та «позитивних» – російською. Носіїв 
української національної ідеї показано в негативному дусі, людей на 
київському Майдані і бійців добровольчих батальйонів представлено як жертв 
антиросійської пропаганди в ЗМІ та знаряддя у протистоянні «між Сходом та 
Заходом», що є ознакою порушення ліцензіатом вимог Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення»: 

- 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).  

Слід зазначити, що трансляція документального фільму «Олесь Бузина: 
жизнь вне времени» відбулась без зазначення автора чи авторів, у кінцевих 
титрах вказані лише такі дані: «Киев. 2016», що є ознакою порушення вимог 
частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 
(Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають містити ім'я автора 
чи авторів, назву і адресу виробника програми). 

Розглянувши результати моніторингів мовлення ВМП «ГОРИЗОНТ»,  
м. Первомайський Харківської обл., від 21.01.2017, керуючись абзацом третім 



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 ВИРОБНИЧОГО 
МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГОРИЗОНТ», м. Первомайський Харківської 
обл. (НР № 1681-м від 15.10.2012, НР № 00285-м від 22.10.2014), з метою 
перевірки дотримання вимог Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення»: 

- 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); 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 
передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 
програми); 

- 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 
 

 


