
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 323 

 

09.03.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 8 
 

Про результати позапланової перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», 

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

ефірне мовлення, логотип: «С-Можливо все!», дата перевірки 13.02.2017) 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) 15.01.2017 здійснила офіційний моніторинг мовлення 

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

о 18:59 зафіксувала трансляцію  передачі «Битва екстрасенсів» (копірайт:  

АО «ФМП Груп» по заказу АО «ТНТ Телесеть», 2016),  у якій брали участь 

шість професійних військових, що є ознакою 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. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 19.01.2017  

рішенням № 25 було призначено позапланову перевірку  

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

04.12.2007).  

На виконання наказу голови Національної ради 

 № 5а/39 від 08.02.2017  було здійснено позапланову перевірку  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, за результатами якої 

складено АКТ № 5 ПП/(І)/Кв/ПС/17 від 13.02.2017. 

Перевіркою встановлено наступне:  

 за сюжетом передачі шість військовослужбовців влаштовували засідки 

для екстрасенсів у занедбаному будинку в місті Люберцях (Підмосков’я). 
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Екстрасенсам потрібно було знайти вихід із будівлі, не потрапивши у засідку. 

При цьому диктор неодноразово називає військовослужбовців «снайперами», 

«людьми зі зброєю», «професійними військовослужбовцями», «бійцями», не 

зазначаючи при цьому, до якого державного органу чи країни вони відносяться. 

Крім того, вказані вище учасники передачі одягнені у форму з камуфляжним 

забарвленням, на якій відсутні жодні військові знаки розрізнення, за допомогою 

яких цих учасників можна було би ідентифікувати як співробітників органів чи 

військовослужбовців держави-агресора або будь-якої іншої країни; 

 сюжет передачі безпосередньо або опосередковано не пов'язаний з 

діяльністю органів держави-агресора, радянських органів безпеки; 

у сюжеті передачі ні безпосередньо, ні опосередковано не заперечується та 

не ставиться під сумнів територіальна цілісність України, не виправдовується та 

не подається в позитивному світлі окупація території України, акти агресії з 

боку інших держав, розв'язування війни, не пропагується винятковість, 

зверхність або неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних переконань, 

належності до певної нації або раси, статі, майнового стану, соціального 

походження. 

 Таким чином, перевіркою встановлено, що ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, дотримується вимог абзацу дев`ятого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом дев`ятим частини другої статті 

6, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України  

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 
 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки ПрАТ 

«МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, взяти до відома. 

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

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

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


