
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1 

 

15.01.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 
 

 

Про результати моніторингу 

загальнонаціональних телеканалів  

за 31.12.2014 – 07.01.2015 

 

Розглянувши результати моніторингу загальнонаціональних телеканалів за 

31.12.2014 – 07.01.2015, з огляду на складну суспільно-політичну ситуацію, що 

склалась в країні, ведення бойових дій на сході держави, інформаційної війни з 

боку держави – агресора; 

беручи до уваги систематичні антиукраїнські висловлювання та дії  деяких 

культурних діячів Російської Федерації, яких використовують як засіб 

пропаганди насильства, жорстокості, зверхності однієї нації над іншою, та 

поважаючи патріотичні почуття громадян України; 

з метою надання об’єктивної оцінки діяльності загальнонаціональних 

мовників по дотриманню чинного законодавства України та відображення 

єдиної позиції державних органів у розумінні певних правовідносин, які 

потребують врегулювання чинним законодавством; 

розглянувши звернення (подання) Секретаря Ради національної безпеки і 

оборони України № 1/01-5-1 від 02.01.2015 про вжиття Національною радою 

України з питань телебачення і радіомовлення заходів відповідного реагування; 

прагнучи досягнення спільної мети у забезпеченні інформаційної безпеки 

держави та відновлення її територіальної цілісності,  

з метою спонукання телерадіомовників до розробки власного свідомого 

підходу щодо передач (телерадіопередач), що створюються 

(розповсюджуються) мовниками в умовах інформаційної війни, 

унеможливлення публічних закликів діячів культури іноземних держав до 

насильницьких дій, розпалювання ними ворожнечі, 

з метою підкреслення суспільної важливості інформаційного наповнення 

телерадіомовниками програм, розуміння ними наслідків, до яких призводить 

зміст програм та їх вплив на свідомість людей, своєї ролі в інформаційному 

просторі держави, 

з метою отримання пропозицій і рекомендацій фахівців різних галузей для 

розробки програми захисту інформаційного простору та протидії,  

керуючись п. 2 ст.10 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, ст. 34 Конституції України, п. 7 ст. 4, абзацом 11 частини 2 ст. 6  Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», Національна рада   

 



вирішила: 

1. Визнати недопустимими дії телерадіомовників, які в умовах ведення 

інформаційної війни здійснили показ у телепередачах осіб, які відкрито 

схвалюють анексію Автономної Республіки Крим, дії терористів на сході 

України, закликають до агресивних  дій щодо громадян України. 

2. Рекомендувати телерадіомовникам утриматися від показу/використання 

в передачах (телерадіопередачах) та передач (фільмів) за  участю осіб, які 

своїми публічними виступами розпалюють ворожнечу, принижують честь та 

гідність українського народу, схвалюють дії терористів у східних областях 

України, підтримують анексію Автономної Республіки Крим; рекомендувати 

використання російського медійного продукту виключно за умови адаптації 

такого продукту до вимог чинного законодавства України. 

3. ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» (ліцензія НР № 00290-м, НР-00291-м, 

НР № 00294-м), м. Київ, оголосити попередження. 

4. На підставі моніторингу та численних звернень громадян провести 

позапланові перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «Інтер», м. Київ (НР № 00291-м 

від 23.10.2001), ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ, м. Київ (НР № 00081-м від 

30.07.2014, НР № 0028-м від 29.12.2006), ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» 

(ICTV), м. Київ (НР № 00062-м від 30.10.2011), ТОВ «ТРК «Україна»,  

м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013) та ТОВ «ТК «Тоніс», м. Київ  

(НР № 1156-м від 18.06.2002), на предмет дотримання вимог чинного 

законодавства. 

5. Створити робочу групу з представників Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення, Ради національної безпеки і оборони 

України, Служби безпеки України, представників Верховної Ради України, 

Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і 

радіомовлення для підготовки пропозицій щодо внесення змін до чинного 

законодавства України та створення ефективного плану протидії 

розповсюдженню інформації, що завдає шкоди честі, гідності громадян 

України, загрожує територіальній цілісності та національній безпеці. 

Запропонувати вказаним органам державної влади надати пропозиції щодо 

складу учасників Робочої групи протягом 10 робочих днів. Координацію 

роботи Робочої групи покласти на першого заступника голови Національної 

ради України з питань телебачення і радіомовлення О.В. Герасим’юк.  

6. Звернутися до Комісії з журналістської етики щодо надання етичної 

оцінки професійної діяльності члена Наглядової ради ПрАТ «Телеканал «Інтер» 

Безлюдної Г.В. в частині дотримання нею стандартів ділової етики, свободи 

слова. 

7. Рекомендувати телерадіоорганізаціям переглянути власні редакційні 

статути в умовах ведення інформаційної війни, анексії Автономної Республіки 

Крим та проведення антитерористичної операції на сході України. 

8. Підтримати ініціативу Офісу Ради Європи в Україні щодо розробки та 

встановлення нової моделі саморегулювання мовників. 



9. Підтримати внесення змін до чинного законодавства, направлених на 

захист інформаційного простору України. 

10. Звернутися до комітету Верховної Ради України з питань свободи слова 

та інформаційної політики з проханням розглянути та внести на розгляд 

Верховної Ради України законопроект, який передбачає розширення прав 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо вжиття 

заходів до порушників чинного законодавства України у вигляді штрафів та 

розширення повноважень в частині тимчасового припинення дії ліцензій, 

виданих Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, 

до ухвалення  відповідного рішення судовими органами. 

11. Звернутися до Генеральної прокуратури України, Ради національної 

безпеки і оборони України, Служби безпеки України з метою встановлення 

ними інформації (проведення перевірок) в межах наданих їм повноважень щодо 

можливого володіння (кінцевого вигодонабувача) та/або фінансування 

загальнонаціональних мовників особами, що знаходяться в розшуку, або 

особами, які сприяють порушенню територіальної цілісності України та/або 

розпалюванню ворожнечі.  

12. Виконання цього рішення покласти на управління аналізу та контролю 

телерадіомовлення, юридичне управління. 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови Національної ради О.В. Герасим’юк. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 


