
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 774 

 

11.07.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 16 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ  

(НР № 00290-м від 23.08.2011, багатоканальне мовлення (МХ-1),  

НР № 00291-м від 01.07.2015, ефірне ТБ, логотип: «ІНТЕР», 

дата перевірки 23.05.2018) 

 

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 у 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 

о 20.30 зафіксовано ознаки порушення абзацу четвертого частини другої статті 

6, абзацу тринадцятого пункту другого статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» та пункту першого статті 28 Закону України «Про 

інформацію». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 11.05.2018 рішенням № 626 

було призначено позапланову виїзну перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», 

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/152 від 15.05.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ, за результатами якої складено АКТ № 146 від 23.05.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ, від 09.05.2018 зафіксовано трансляцію концерту «Победа. Одна на всех» 

о 20:30 в ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, у якому звучали 

висловлювання ведучих концерту Анастасії Даугулє та Андрія Доманського:   
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Анастасія Даугулє: «8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских 

захватчиков — это наша история, это наша генетическая память».  

Андрій Доманський: «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».  

Анастасія Даугулє: «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».  

Андрій Доманський: «Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это 

мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые пали в борьбе с 

фашизмом, это мы - Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря 

ни на что».  

Анастасія Даугулє: «Мы это помним, мы это знаем».  

Андрій Доманський: «Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто». 

Вказані вище висловлювання ведучих концерту Анастасії Даугулє та Андрія 

Доманського в ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, в умовах 

інформаційної агресії з боку Російської Федерації та ведення проти України 

агресивної інформаційної війни не лише на її території, але й у світі, мають 

подвійне (неоднозначне) трактування, зокрема: «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», «И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие 

в своей стране», «это мы - Украина, которая была оккупирована и победила, 

несмотря ни на что» - є такими, що вказують на розпалювання національної 

ворожнечі та ненависті. 

В умовах агресії проти України, окупації та анексії частини її територій, що 

визнано світовим товариством, поширення судження, зокрема: «И пусть иногда 

нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране…» - має 

маніпулятивний характер, спрямоване на виокремлення окремих груп людей та 

є такими, що розпалюють національну ворожнечу.  

Отже, вказані вище висловлювання ведучих концерту Анастасії Даугулє та 

Андрія Доманського в ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, свідчать про 

наявність порушення:  

абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» (Не допускається використання телерадіоорганізацій для: 

закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті); 

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). 

Заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті є 
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підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною 

восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених 

у цій частині розмірах, незалежно від застосування до порушника санкцій у 

вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких порушень: 

телерадіоорганізаціями - 25 відсотків розміру ліцензійного збору за: заклики до 

розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). 

Розглянувши АКТ № 146 від 23.05.2018 позапланової виїзної перевірки 

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись пунктом першим статті 28 Закону 

України «Про інформацію», абзацом четвертим частини другої статті 6, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, шостою та 

восьмою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74, частинами першою, другою та третьою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону 

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

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, заборони на 

використання телерадіоорганізації для закликів до розв'язування агресивної 

війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті під час трансляції  09.05.2018 концерту «Победа. Одна на 

всех». 

2. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, встановленому з найбільшого 

нарахованого розміру ліцензійного збору відповідно до ліцензії НР № 00291-м 

від 01.07.2015, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

25 % (4 046 057, 63 грн (чотири мільйони сорок шість тисяч п’ятдесят сім 

гривень шістдесят три копійки)) – за вчинення порушень, передбачених 

частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

оскільки ліцензіат здійснював трансляцію концерту, у якому містилися заклики 

до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення» ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, у 

тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте 

рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 4 046 057, 63 грн (чотири мільйони сорок шість тисяч п’ятдесят 

сім гривень шістдесят три копійки). Реквізити до оплати: УДКСУ у 

Шевченківському р-ні м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р № 31111056026011  
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в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, МФО 899998. Поле «Призначення 

платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ; сплата штрафу за вчинення порушень, передбачених 

частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

без ПДВ. 

4. Вказати ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, на неприпустимість 

порушень чинного законодавства у подальшому. 

5. Розпорядження про сплату штрафу та копію цього рішення надіслати 

ліцензіату ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ.  

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

ліцензійної справи ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 

 


