
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 519 

 

09.04.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 11 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ  

(НР № 00349-м від 29.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «ПРЯМИЙ») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», 

м. Київ (ліцензія НР № 00349-м від 29.08.2018, логотип: «ПРЯМИЙ»), за 

19.10.2019, 20.10.2019, 26.10.2019, 02.11.2019, 16.11.2019, 04.01.2020, 

02.02.2020, 03.02.2020, 08.02.2020, 15.02.2020 та 22.02.2020   зафіксовано  

трансляцію передачі «ВАТА-ШОУ» (ведучий передачі: Андрій Полтава), в якій 

поширено висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- частини першої 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); 

- абзаців четвертого та п’ятого частини третьої статті 2 Закону України 

«Про захист суспільної моралі» (Забороняються виробництво та 

розповсюдження продукції, яка: принижує або ображає націю чи особистість за 

національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до 

національних і релігійних святинь); 

- абзаців четвертого, тринадцятого 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; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси 

фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи); 

- частини шостої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Текстовий супровід не може містити брутальних слів, висловів  

тощо); 

- пунктів а), в) та є) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, до 

національної своєрідності і культури всіх народів). 
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Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

19.10.2019 (о 23.14), гість передачі: народний депутат України VIII та IX 

скликань Олексій Гончаренко: «В России предложили праздновать день 

российской Америки 19 июля. Значит, о чем идет речь». 

Андрій Полтава: «Россияне, в свое время… они там открыли, что есть 

Аляска. Ну, дело было вечером и, собственно говоря, с бодуна, и нужны были 

деньги, и они Аляску благополучно продали. Сокращу историю - продали ее за 

7,2 млн. долларов. Ну, это другие были деньги. Будут у Вас (до додзвонювача) 

выступления, типа: «Аляска Наш», «Исконно российская земля»? Когда 

будете возвращать Аляску?». 

Додзвонювач: «Я не знаю. Я живу в своем таком маленьком мирке». 

О 23.14 додзвонювач: «Вот рядом с тобой сидит народный депутат. 

Какая статья в Уголовном Кодексе Украины за разжигание межнациональной 

розни. Вот я знаю, что у Вас около 20% официально русских людей, ну 

конкретно русской национальности. Когда человек, рядом с тобой сидящий, 

называет их свиноруссами». 

Андрій Полтава: «Российских оккупантов, конечно». 

Олексій Гончаренко: «Нет. Стоп. Секундочку». 

Додзвонювач: «Тебе ж свиноруссов (на другу частину слова накладено 

фоновий  звуковий сигнал)». 

Андрій Полтава: «Не-не. Он обо мне говорит. Я нагадую. Дійсно. Був 

такий випадок, що я називав свино...(фоновий звуковий сигнал) російських 

окупантів. Це дійсно. Не росіян, за національністю. Є плутанина. В українській 

мові немає слова окупант». 

Олексій Гончаренко: «Оккупант может быть национальности любой». 

Андрій Полтава: «Немає слова руський. Є росіянин. Це - росіяни, 

громадяни Росії і росіянин...нац.... Я мав на увазі, звичайно, російських 

окупантів, які окупували Крим». 

Олексій Гончаренко: «Громадян Росії, які окупували». 

Андрій Полтава: «І убивають українців. Не вбивайте українців. І ніхто не 

буде вас так називати. І все буде добре». 

20.10.2019 о 0.16  

Андрій Полтава: «Ты русский по национальности? Я, вот, переживаю. 

Где в России русская республика делась? Татарстан, где татары живут. 

Чечня. Еврейский автономный округ, где евреи живут. Где русская 

республика? Почему угнетают русскоговорящих в России... Где русская 

республика делась? Вот развалится завтра Российская Федерация, куда ты 

завтра поедешь? Кубань сразу попросится в Украину… Придут украинцы и 

скажут:  «До побачення». 

Додзвонювач: «А украинцы  раньше - это та же русская нация были. 

Вместе же  все были». 

Андрій Полтава: «А когда вместе были?». 

Додзвонювач: «Историю плохо знаю». 

26.10.2019, гість передачі: народний депутат України VIII скликання 

Борислав Береза. 
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О 23.21 додзвонювач: «Привет ребята». 

Борислав Береза: «Вы откуда?». 

Додзвонювач: «Из Кённинга». 

Борислав Береза: «А где находится Кённинг? Германия?». 

Додзвонювач: «Когда-то была». 

Борислав Береза: «А, Кеннинсберг?. 

Андрій Полтава: «Как там Кенинсбергская народная республика? Уже 

когда будет? Флаги там, все дела. Собираетесь вообще независимость 

получать? Как бы территорию освобождать?». 

Додзвонювач: «Да с удовольствием». 

Борислав Береза: «Что Вам мешает? Аэропорт у вас есть. Именем 

Канта его не назвали. А хотели ж. Вот вам причина для восстания - мы 

хотели натурализировать аэропорт им. Канта, а не фиг знает чего. И после 

этого быстренько интегрировать в Германию. Под лозунгом: «Мы хотим 

домой». 

Додзвонювач: «Ну ты же знаешь, что больше половины нашего 

населения быдло». 

Андрій Полтава: «А ты думаешь быдло не хочет жить в Германии?». 

Додзвонювач: «Им по... Они дальше своего дома ничего…». 

02.11.2019, гість передачі: волонтер Маруся Звіробій. 

О 23.07 Андрій Полтава: «Наши Азовцы на своей земле защищают 

Украину». 

Додзвонювач: «Убивают своих гражданских товарищей. Правильно?». 

Андрій Полтава: «Нам российские люди с российскими паспортами, с 

российским оружием, российскими лицами и, вообще, там, типа Гиркина, 

Стрелкова и всех остальных, Моторолы и прочих. Кстати, Моторола не 

сильно русская фамилия. Вот это граждане, вы считаете, Украины?». 

Маруся Звіробій: «Свои. Вы думаете они там свои? Это бандиты». 

Додзвонювач: «Я имею ввиду 1700 уголовных дел, которые были заведены 

на ВСУшников». 

Маруся Звіробій: «Откуда у Вас такая информация?». 

Андрій Полтава: «А 3 млн.700 дел на вас, как за насильника и убийцу 

малолетних детей. Вот как вы скажете про себя?». 

Додзвонювач: «Где информация?». 

Андрій Полтава: «Как это где? Там, где и дела на наших ЗСУ-шников. В 

вашей больной фантазии». 

Додзвонювач: «Почему? Я видел на ютубе, ваши ребята там 

стреляют». 

Андрій Полтава: «Я видел на ютубе как Путин тебя драл, понимаешь. 

Поэтому ютуб для меня абсолютно никакой не аргумент». 

Додзвонювач: «Почему у тебя ассоциации именно з задницей?». 

Андрій Полтава: «Так ты ж голый сидишь. И еще, мужик там с тобой 

какой-то разговаривает. Поэтому я вижу, что ты как бы... и трусы твои 

висят. Трусы, кстати, сверху висят. Смотри вот». 

Додзвонювач: «Это не мои…». 
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Андрій Полтава: «Так шо ты? Сиськами похвастаешься? Накачанной 

грудью?». 

Додзвонювач: «Зачем мне опускаться». 

Андрій Полтава: «Разговор о том, что не надо пи... про уголовные 

дела». 

Додзвонювач: «Ты при женщине ругаешься?». 

Маруся Звіробій: «Я тоже при нем ругаюсь». 

Додзвонювач: «Она же героиня». 

Андрій Полтава: «Ну, правильно. Ты же понимаешь, что на войне, как на 

войне. Все методы хороши. То есть если надо российского оккупанта, который 

вешает сейчас лапшу и обливает грязью украинских героев... Если надо матом, 

то мы может и матом послать. И ничего страшного». 

Додзвонювач: «За тобой не заржавеет». 

О 23.14 Андрій Полтава: «Я считаю, что угнетают русскоязычных на 

России и надо их вызволять. Как ты считаешь?» 

Маруся Звіробій: «Вызволять. Кубань?».  

Андрій Полтава: «Конечно, Кубань надо возвращать украинскую…».  

Маруся Звіробій: «Вы знаете, что Кубань украинская? Вы знаете, как 

выглядела карта в 1917 году и как выглядела Украина?». 

О 23.17 Андрій Полтава: «Оно ж манкурт. Животное, тебе сто раз 

сказали, ее Маруся зовут». 

Додзвонювач: «Поэтому украинец, белорусы и русские - это мои братья. 

Кроме вот этого животного жирного».  

О 23.22 додзвонювач: «Ну, расскажи что-нибудь. Про свиноруссов». 

Маруся Звіробій: «Боже, спасибо тебе Андрюша. Они даже знают, як 

вони тепер називаються». 

Андрій Полтава: «Вони все знають. Я ж їх навчив». 

О 23.25 додзвонювач: «Девочка, рядом с тобой сидит парень, который 

разжигает межнациональную рознь». 
Маруся Звіробій: «Цей? Он?» 

Андрій Полтава: «Просто они считают, что разжигаю ненависть к 

российским оккупантам».  

Маруся Звіробій: «Да, ладно. Я постоянно говорю им, что они убили 13 

тыс. украинцев. Что они оккупировали Крым. А это у них разжигает 

ненависть к нам». 

Додзвонювач: «У нас в России такого нет, чтоб на телевидении, 

напрямую разжигали межнациональную рознь. А ты ж, гаденыш». 

Андрій Полтава: «А у них такого никогда не было. Ни про распятого 

мальчика не рассказывали. Никогда не говорили, что в Украине фашисты 

захватили власть и мы угнетаем русскоязычное население». 

О 23.40 Андрій Полтава: «Вы не хотите в Ростов-на-Дону поехать? 

(Додзвонювачу). 

Додзвонювач: «Поехал бы с удовольствием. Но проблема с жильем. У 

меня здесь все. Построил своими руками. А там у меня нету». 

Андрій Полтава: «Отдохнуть». 
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Додзвонювач: «Я был в сентябре. Прекрасный мост, прекрасные дороги. 

Сразу Вам говорю. Приезжайте». 

Маруся Звіробій: «Я приїду туди на танках». 

Андрій Полтава: «Мост выдержит танк? Как вы считаете?». 

Додзвонювач: «Не фиг делать, и не один». 

О 0.02 Маруся Звіробій: «А вы откуда?». 

Додзвонювач: «С Тамбова». 

Маруся Звіробій: «О, русский». 

Маруся Звіробій: «Как вы относитесь к Зеленскому? Вам не кажется, 

что он клоун?». 

Додзвонювач: «Самое главное, чтоб он вам нравился». 

Маруся Звіробій: «Нам он не нравится». 

О 0.05 Маруся Звіробій: «Зато я могу говорить с казахами. Это хорошо, 

что мы с ними понимаем друг друга. Потому что обе страны оккупированы. 

И, оказывается, в наших странах есть такая технология: «Какая разница, на 

каком языке ты говоришь». Правда… всегда, эта фраза звучит на русском 

почему-то». 

О 0.21  Маруся Звіробій: «Русский?». 

Андрій Полтава: «Это постоянный клиент. Шиза». 

Додзвонювач: «Зачем вы так». 

Андрій Полтава: «Не. Не. Не. Идите на х_й». 

О 0.22 Андрій Полтава: «Всі мене питають: «Як це ти витримуєш? Так я 

і кажу: «5 років я українцям показую, як виглядають насправді росіяне». 

О 0.22 Маруся Звіробій: «Вы русский?». 

Додзвонювач: «Нет, я татарин».  

Андрій Полтава: «Когда освободите свою исконно казанскую землю от 

российских оккупантов?» 

Додзвонювач: «Вначале мы заберем свою исконную землю в Украине». 

Андрій Полтава: «А где там ваша исконная земля? 

Маруся Звіробій: «А де ж там ваші татарські землі?». 

Додзвонювач: «Вы, наверное, забыли, как мы вас в свое время имели во 

все дырки?» 

Андрій Полтава: «А теперь вас имеет Россия». 

Додзвонювач: «Вначале мы придем убить вас, а там дальше пойдем». 

Маруся Звіробій: «Это вы говорите, как русский или татарин?». 

Андрій Полтава: «Как россиянин». 

Додзвонювач: «Не видите? Татарин я». 

О 0.23 Андрій Полтава: «Вот наш телемост укрепляет украино-

российские отношения?». 

Маруся Звіробій: «Я думаю…». 

Андрій Полтава: «Будем Вас иметь, будем вас убивать». 

Маруся Звіробій: «Мы вас имели, имеем. Господи, где ж мы их всех 

хоронить будем… Я не знаю». 
Андрій Полтава: «Придется этих хлопцив вызывать…». 
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Маруся Звіробій: «Що закапують москалів. Потому шо самі. Це 

багато». 

Андрій Полтава: «Бачиш, отак виглядає спілкування з росіянами». 

Маруся Звіробій: «Я їх не люблю. І буду не любити тепер завжди. Росія 

нам ворог. Як би там не сталося. Поки ми не переможемо і не повернемо наші 

кордони - це країна ворог. Мені особисто і всім моїм побратимам. Слава 

Україні!»  

Андрій Полтава: «Героям слава!»; 

16.11.2019 (повтор 04.01.2020), гість передачі: настоятель Свято-

Миколаївського храму в м. Полтаві, отець Олександр Дедюхін. 

О 23.00 отець Олександр: «Вітаю вас, парафіяне, вітаю, Андрію! Ну, і 

закликаю боже благословіння на всіх, хто на світлому боці, хто не голосував 

за плісніву і хто підтримує незалежну Україну». 

О 23.05 Андрій Полтава: «Мир вашему дому, оккупанты!». 

Додзвонювач: «Я не оккупант». 

Андрій Полтава: «Вы же гражданин Российской Федерации? Ну, так 

Ваша ж страна оккупант и вы, значит, оккупант».  

Додзвонювач: «Уважаемые господа, давайте не будем...» 

Андрій Полтава: Давайте не будем сейчас углубляться в терминологию. 

Я просто хочу, чтоб вы не расстраивались, что оккупанты. Есть сейчас 

отец Олександр, он может отпустить вам ваши грехи, только нужно 

покаяться за оккупированный Крым, за убитых на Донбассе. Нет желания у 

Вас?». 

Додзвонювач: «Нет. Потому что я никогда не был на Донбассе. Не был в 

Украине никогда». 

Отець Олександр: «А вы убивали в другом месте? В Чечне может?». 

Додзвонювач: «Только сперматозоиды в презервативе». 

Андрій Полтава: «То, что вы делали, это на благо. Меньше оккупантов 

будет. Я так к этому отношусь». 

О 23.18  додзвонювач: «Вы ряженые?». 

Отець Олександр: «Я представитель канонической православной церкви. 

Ищу российских раскольников, чтоб они покаялись. Вы знаете, что РПЦ 

теперь раскольническая церковь и они расторгли единство с мировым 

православием. Я просто переживаю. Ищу души, чтобы спасти». 
Андрій Полтава: «Ну, так оно же паломничество. Чтобы спасти, 

используя современные средства связи»? 

Отець Олександр: «Мессионерил. Всех, кого встретил, всех 

отмессионерил». 

Андрій Полтава: «Не хотите вступить в правильную каноническую 

церковь?». 

Отець Олександр: «Присоединиться. Вступают». 

Андрій Полтава: «Это в РПЦ». 

Додзвонювач: «Я сам хрестианин. Зачем мне вступать». 

Андрій Полтава: «Я как хрестианина хочу спросить. Первую заповедь 

можете мне сказать....». 
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Додзвонювач: «Не помню. Ну, ты, типа, меня поймал». 

Андрій Полтава: «Первую важно. Взяли и украли украинский Крым». 

Додзвонювач: «Я ж не Путин ...  Вам нужен, так заберите его.». 

О 23.47 Андрій Полтава: «Мы пришли наладить контакт между Россией 

и Украиной. Отец Александр пришел грехи отпустить вам, если вы хотите 

покаяться в том, что вы сотворили с Украиной…». 

Додзвонювач: «Крым мы забрали по праву сильного. Попробуй забери 

назад». 

О 23.48 додзвонювач: «Стопэ. Не с тобой разговор. Слушай, этот 

человек прославился. Он ссорит два народа. И ему еще потакать». 

Андрій Полтава: «А какие два народа?». 

Додзвонювач: «Заткнись... с тобой вообще…». 

Отець Олександр: «А вы по-российски, по-православному это сказали». 

Додзвонювач: «А ты сидишь ему поддакиваешь». 

Андрій Полтава: «Российские оккупанты. Их раздражает, когда мы им 

говорим, чтоб они вернули Крым». 

Отець Олександр: «Да просто покайтесь. А он говорит «заткнись» и 

что-то еще паразитское». 

Андрій Полтава: «Так и президент говорит: «надо отводить войска», 

надо идти к Путину на разговор. Вот, кстати, приедет Зеленский к Путину. 

Путин ему: «заткнись», иди там… Ой, тяжело будет президенту на 

Нормандском формате». 

Отець Олександр: «И в Казахстане. А лучше, чтоб сразу на Колыму 

ехал». 

Андрей Полтава: «В Ростов сначала. Там уже натоптанная трава…». 

03.02.2020 о 0.12 (початок передачі: 02.02.2020 о 23.00) 

Додзвонювач: «Привет, братья украинцы». 

Андрій Полтава «Это вы сейчас с кем разговаривали?». 

Додзвонювач:  «Ну, я к вам обращаюсь». 

Андрій Полтава: «А с чего вы решили, что вы наши братья?». 

Додзвонювач: «Ну, братья-славяне». 

Андрій Полтава: «Шо вы все время, везде бегаете со своим братством. 

Никто вас за братьев не считает. Братья такого со своими родственниками 

не делают, поймите. Не убивают украинцев на украинской территории, не 

оккупируют украинскую территорию. У россиян всегда так. Если начинают 

про братьев разговаривать - это значит, что еще что-то хотят украсть 

или голодомор какой-то устроить, или еще какую-то подляну сделать, 

сразу про братство вспоминают». 

Додзвонювач: «Вы считаете, что Россия виновата?». 

Андрій Полтава: «В чем?». 

Додзвонювач:  «Про то, что вы говорите». 

Андрій Полтава: «В чем?.. В том, что Россия оккупировала Крым 

виноват кто?». 

Додзвонювач: «Ваше правительство украинское...». 
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08.02.2020  о 23.39 Андрій Полтава: «Привет, голубчики. Что вы там 

вдвоем валяетесь?». 

Додзвонювачі: «Друг друга теребенькаем». 

Андрій Полтава: «Ну что же делать? Лучшая подруга – рука друга. Я 

вас понимаю». 

Додзвонювачі: «Лучше нет влагалища, чем очко товарища». 

Андрій Полтава: «Прекрасные, как бы, народные шутки. Можете пока 

отвлечься от теребоньканья и  пообщаться со мной на политические темы?». 

15.02.2020 о 23.17 додзвонювач: «Андрюха, ты не главный в своей 

стране, так же, как и я…». 

Андрій Полтава: «Вот в этом разница между Украиной и Россией…». 

Додзвонювач: «Как там скажут, так и будешь глотать…». 

Андрій Полтава: «Вы вот под себя всех не равняйте…». 

Додзвонювач: «Да что ты… ё.. твою.. ну да…». 

Додзвонювач: «Во-первых, давай начнем с того, что это не оккупация 

Крыма… Дай сказать… Ты постоянно тарахтишь… Это.. Вот если была бы 

оккупация, туда б зашли войска… туда-сюда… и все… но оккупация была, я 

понимаю, что туда зашли российские войска в свое время…». 

Андрій Полтава: «Ты сам приводишь этот пример… говоришь, 

действительно, они туда не зашли…». 

Додзвонювач: «Да ё.. твою… ты опять не даешь говорить… Люди-то 

проголосовали, пошли голосовать… Они еще в девяностом году просились…». 

22.02.2020 о 23.28 додзвонювач: «А можно я вам часть Крыма принесу в 

обмен на сало?».  

Андрій Полтава: «Как это часть? Не, не, не. Брали весь. Весь и 

отдавать будете... Ладно. Если вы настаиваете, тогда вместе с мостом и 

Кубанью нашей». 

Додзвонювач: «А-а, Кубань хотите забрать?». 

Андрій Полтава: «Это ж наша исконная земля. Вы ж любите 

историю?». 

Додзвонювач: «Так, Андрюха, я тебе расскажу, как Кубань забрать». 

Андрій Полтава: «Записываю. Говори». 

Додзвонювач: «Приезжаешь, делаешь предвыборную кампанию, платишь 

бабки. И все. Ты - кубанский депутат». 

Андрій Полтава: «Это мысль. Надо подумать над этим. Ок. Когда у Вас 

выборы следующие?». 

Додзвонювач: «На выборы следующие будь готов в предвыборную 

кампанию, в депутаты». 

Андрій Полтава: «Кубанско-украинская народная республика». 

Додзвонювач: «А там я не знаю, как будет…». 

Андрій Полтава: «Вот и посмотрим. Спасибо за совет, ребята. Рад был 

видеть». 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ПРЯМИЙ», м. Київ, за 19.10.2019, 20.10.2019, 26.10.2019, 02.11.2019, 

16.11.2019, 04.01.2020, 02.02.2020, 03.02.2020, 08.02.2020, 15.02.2020 та 
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22.02.2020, керуючись частиною сьомою статті 4, абзацами четвертим та 

тринадцятим частини другої статті 6, частиною першою статті 70 Закону 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», частиною 

першою статті 28 Закону України «Про інформацію», абзацом третім пункту 3 

розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої 

рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                      

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «ПРЯМИЙ», м. Київ  

(НР 00349-м від 29.08.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- абзаців четвертого, тринадцятого 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; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси 

фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи); 

- частини шостої статті 28 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Текстовий супровід не може містити брутальних слів, висловів  

тощо); 

- пунктів а), в) та є) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію, з повагою ставитися до національної гідності, до 

національної своєрідності і культури всіх народів); 

- частини першої 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); 

- абзаців четвертого та п’ятого частини третьої статті 2 Закону України 

«Про захист суспільної моралі» (Забороняються виробництво та 

розповсюдження продукції, яка: принижує або ображає націю чи особистість за 

національною ознакою; пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до 

національних і релігійних святинь). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  
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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 Ю. Зіневича. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 


