
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 238 

 

22.02.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 
 

Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «АНДСЕР», м. Одеса  

(НР № 00975-м від 12.09.2013,  

ефірне ТБ, логотип: «А1») 
 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшли звернення ГО «Миру та добра», вх. № 16/5752 від 

27.09.2017, гр. А. Соломахи, вх. № 15а/649 від 21.09.2017, щодо трансляції 

19.09.2017 в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», м. Одеса, 

телепередачі, яка, на думку заявників, розпалює національну, релігійну 

ворожнечу та ненависть. 

За результатами аналізу відеозапису ефіру за 19.09.2017, наданого ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», м. Одеса (НР № 00975-м від 12.09.2013), 

за запитом представника Національної ради в Одеській області, зафіксовано 

неодноразовий вихід в ефір (о 08.05, з повтором о 10.48, 10.57, 14.24, 15.38, 18.05, 

20.23, 22.00) телепередачі (без назви та без розміщення інформації про автора, 

виробника) щодо діяльності бізнесмена сірійського походження Аднана Ківана, 

що містить пропаганду неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до іншої нації; розпалює релігійну ворожнечу, 

національну ненависть: 

«Такова правда о персональных гарантиях сирийского пришельца. Он всего 

лишь желает скупить всю Одессу за саудовские миллиарды, которые «брату по 

вере» дают без процентов. Конечно же, на богоугодное в понимании Кивана дело 

– неограниченную экономическую экспансию, которая, в конце концов, приведёт 

к экспансии политической, а потом и религиозной. Потому что это не просто 

саудовские деньги, это деньги религиозных радикалов-ваххабитов, желающих 

переустроить весь мир по законам шариата […]. Для всех несогласных 

ваххабиты предлагают джихад, и он уже практически стартовал в Одессе. 

Правда, пока информационный, с использованием подконтрольных Кивану СМИ. 

Мечеть, построенная в самом центре города, арабская, она именуется 

арабским культурным центром. Но мало кто знает, что эта мечеть под 

сильным влиянием ваххабизма, хотя официально они об этом не заявляют. 

Деньги, которые дают Кивану якобы на богоугодное дело религиозные 

экстремисты, отнюдь не святого происхождения […]. 

После прихода Башара Асада клан Кивана начал готовить почву для 

революций. Итогом стала кровавая бойня и господство ИГИЛ в Сирии. Делая 

бизнес с повстанцами, сегодня клан Киванов делает бизнес с ИГИЛ. Всё та же 
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контрабанда во всех её проявлениях. Террористическая организация ИГИЛ, 

запрещенная во всех странах, вот что связывает Аднана Кивана и богатых 

финансистов с востока. Это закрепляется даже в символах. Над православной 

Одессой на каждом доме от Кивана долго реяли зеленые флаги Каддора. 

Напомним, зелёный цвет – традиционный цвет ислама. Масштабная борьба с 

историческим центром Одессы, именуемая Киваном строительным бизнесом, 

это ещё и далеко идущий политический проект. По сути, ползучая оккупация 

города, захват новых территорий, стремление к неограниченному влиянию. 

Идёт неприкрытое выполнение планов друзей-экстремистов Кивана по 

расширению своего влияния в городе. Достаточно вспомнить известный 

скандал, когда во время так называемой арабской весны над зданием 

культурного центра Кивана в Одессе были подняты флаги радикальной 

исламской сирийской оппозиции.  Тогда скандал приобрел международный 

характер, пришлось даже вмешиваться дипломатическому ведомству 

Украины. Сирийский благодетель показал, во что он ставит независимость и 

суверенитет Украины, интересы одесситов.  Это всё для Кивана ровным 

счетом ничего не значит. Для него гораздо важнее персональные гарантии 

своим друзьям-террористам, уничтожавшим целые страны на Арабском 

Востоке. Обратите внимание, каждая жемчужина после сдачи в эксплуатацию 

управляется компанией из империи Кивана. Одесситы, приобретающие у него 

жильё, во многом становятся зависимыми от сирийского бизнесмена людьми 

[…]. 

Сегодня нет сомнения, что вся деятельность Кивана в Одессе – это 

фактически демонтаж основ украинского государства, построение в Одессе 

своей личной империи Каддор Груп. И очень скоро мы увидим попытки создать 

внутри зоны влияния Кивана запрещённое во многих странах исламское 

государство со своими законами, законами шариата, террором, хиджабами и 

нездоровым возвеличиванием психически опасного человека, позволившим 

присвоить себе право давать божье благословение […]». 

Трансляція вищезазначеної телепередачі в ефірі ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», м. Одеса, 19.09.2017 має ознаки 

порушення 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); 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки вищезазначену передачу було розміщено без назви, 

авторського знаку та інформації про виробника. 
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Розглянувши звернення ГО «Миру та добра», вх. № 16/5752 від 27.09.2017, 

гр. А. Соломахи, вх. № 15а/649 від 21.09.2017, результати вибіркового 

моніторингу мовлення за 19.09.2017, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

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

абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням 

Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 

09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 

за № 1468/31336), Національна рада 
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АНДСЕР», 

м. Одеса (НР № 00975-м від 12.09.2013), 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); 

- 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). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної 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 

 


