
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 626 

 

11.05.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 14 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

(НР № 00290-м від 23.08.20 11,  

загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1); 

НР № 00291-м від 01.07.2015, 

загальнонаціональне ефірне ТБ, логотип: «ІНТЕР») 

 

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

Національна рада) надійшов лист від Департаменту захисту національної 

державності Служби безпеки України (вх. № 10/356 від 10.05.2018) з наріканням 

на трансляцію концерта «Перемога. Одна на всіх», в якому висловлювання 

ведучих А. Доманського та А. Даугуле містили ознаки пропаганди, яка створює 

викривлене уявлення про окремі аспекти історичного розвитку України та 

дискредитації сучасних процесів в нашій державі, пов’язаних з декомунізацією 

та становленням національної ідентичності, а також скарги громадян Ковбика 

М.М. (вх. № 15а/354 від 10.05.2018), Семілетко Т.В. (вх. № 15а/353 від 

10.05.2018) та заяви Київської міської організації Політичної партії «Українська 

Галицька партія» (вх. № 24/213 від 10.05.2018) з наріканнями, що зміст передачі 

принижує їх гідність як громадян України, розпалює ворожнечу та закликає до 

підриву цілісності держави. 

За результатами моніторингу мовлення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2011, НР № 00291-м від 01.07.2015), 09.05.2018 

об 20.30 зафіксовано демонстрування концерту «Перемога. Одна на всіх», 

присвяченого відзначенню Дня Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні. 

В часовому проміжку з 22:30 до 22:40 було зафіксовано наступне висловлювання 

ведучих А. Даугуле та А. Доманського: «Восемь миллионов украинцев погибли 

от рук фашистских захватчиков — это наша история, это наша генетическая 

память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов 

называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно 

проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит 

кровью наших соотечественников. И пусть иногда нам кажется, что все 

против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни 

в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров. Это мы 9 Мая приносим 

цветы к Вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники 

войнам, которые пали в борьбе с фашизмом, это мы - Украина, которая была 

оккупирована и победила, несмотря ни на что. Мы это помним, мы это знаем. 
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Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто», що є ознакою 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 тринадцятого пункту другого статті 6 (поширення інформації, яка 

порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь 

і гідність особи); 

та пункту першого статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення  конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України,  пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини). 

Розглянувши лист від Департаменту захисту національної державності 

Служби безпеки України (вх. № 10/356 від 10.05.2018), скарги громадян Ковбика 

М.М. (вх. № 15а/354 від 10.05.2018),  Семілетко Т.В. (вх. № 15а/353 від 

10.05.2018) та заяву Київської міської організації Політичної партії «Українська 

Галицька партія» (вх. № 24/213 від 10.05.2018), результати моніторингу 

мовлення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2011, 

НР № 00291-м від 01.07.2015), за 09.05.2018, 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за 

№ 1468/31336), Національна рада   

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ  

(НР № 00290-м від 23.08.2011, НР № 00291-м від 01.07.2015), 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 тринадцятого пункту другого статті 6 (поширення інформації, яка 

порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь 

і гідність особи); 

та пункту першого статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 
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порушення територіальної цілісності України,  пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини). 

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 і на 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 

 


