
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

 РІШЕННЯ № 542   

 

23.04.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 13 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ  

(НР № 01553-м від 23.07.2010, 

супутникове ТБ, логотип: «КРТ») 

 

За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01553-м від 

23.07.2010, логотип: «КРТ»), за 04.11.2019 та 08.11.2019 зафіксовано 

трансляцію передач: «Прайм аналітика» та «ТБУ» (Топ-блогери України), в 

яких 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); 

- 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); 

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

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

Зокрема, моніторингом зафіксовано: 

04.11.2019 о 13.02 з повтором о 16.25 у передачі «Прайм аналітика» 

(ведучий: Руслан Коцаба), гість: політичний експерт Валентин Гайдай: «Ми 

бачили подвійні стандарти на Майдані: комусь можна захоплювати 

адміністрації, комусь можна стріляти в поліцію (тоді ще міліцію), а комусь це 

не можна. Безумовно, я не підтримую тих, хто захоплював адміністрації на 

Сході  України і там вивішували російські прапори. Але ж, вибачте, 

каталізатором і першопричиною все ж таки був Майдан. Все почалося 

звідти, 6 років назад почалося, а не з Криму і з Донбасу. Це вже потім як 

наслідок…». 
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Валентин Гайдай (о 13.15): «Зараз така патова ситуація, що нікому 

Донбас не потрібен (давайте казати об`єктивно). Ні Росії, ні Україні він не 

потрібен з яких міркувань: економічних,  політичних…». 

08.11.2019 о 17.31 у передачі «ТБУ» (Топ-блогери України) ведучий: 

«Одразу хотів би до справи. Я хочу всіх привітати, привітати: сьогодні, 76 

років тому, Київ було звільнено від німецько-фашистських загарбників і 

різноманітних колабораціоністів. Як ви взагалі ставитесь до цієї дати?». 

Гість Євген Філіндаш (народний депутат України IV та V скликань, 

політолог, письменник): «Да, я тоже хотел бы присоединиться к вашему 

поздравлению. Всех адекватных киевлян и граждан Украины поздравляю с 

этой датой! Хочу подчеркнуть, потому что сейчас, особенно последние 5 с 

лишним лет, у нас этот факт пытаются затереть, переиначить и так далее, 

что освободила Киев Красная армия, 1-й Украинский фронт во главе с 

генералом Ватутиным. И никто больше не принимал участие в освобождении 

Киева от нацистов, никаких там ОУН-УПА и близко, как говориться, не 

стояло». 

Ведучий: «Ну, а як тоді проспект Ватутіна перейменували в проспект 

Шухевича?». 

Є. Філіндаш: «Да, это показывает, что те, кто это делал на 

протяжении пяти с лишним лет, и те, кто сейчас пытается продолжать 

этот курс, они ассоциируют себя в событиях Великой Отечественной 

войны не с победителями, не с Красной армией, партизанами, 

подпольщиками, а с проигравшими. С теми, кто был в обозе у Гитлера, кто 

так или иначе помогал нацистам немецким, кто собственно по взглядам 

был нацистами тогда – только украинскими нацистами. И именно с ними, 

с теми, кто не освобождал Украину, а наоборот воевал по одну сторону 

окопов с Вермахтом. Вот эти все деятели ассоциируют себя. Потому что 

тот же Ватутин – освободитель Киева, он погиб в результате смертельного 

ранения, которое получил в бою – там засаду устроили оуновцы из УПА, 

которые де-факто, по сути своей, были по одну сторону, по одну линию 

фронта с нацистами и воевали против Красной армии. Вот об этом факте 

надо всем не забывать, помнить, кто освободил Киев, кто освободил всю 

Украину. И всем потомкам победителей не давать превратить себя в людей 

без памяти, в тех, кто своих собственных дедов-прадедов и отцов называет 

оккупантами, как нам сейчас это пытаются впарить. Надо всегда об 

исторической правде помнить, и не стесняться о ней громко, четко и 

однозначно говорить».  

Ведучий: «Як ви вважаєте взагалі? Ми як нащадки, наскільки багато ми 

зробили зараз, на даний момент, для того, щоб це свято було більш 

розповсюдженим по всій Україні, мається на увазі інформаційно. Я зараз не 

бачу, щоб це свято святкувалось на широку ногу». 

Є. Філіндаш: «Да, к сожалению, получается, что наше поколение, в целом 

если говорить». 
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Ведучий: «Ми просто спостерігаємо, я маю на увазі, в Одесі те, що 

відбулося. Прийшли люди, знесли барельєф маршалу Жукову і, в принципі, що ми 

могли зробити. Ми подивилися, поставили дізлайки і сказали: «Це погано!». 

Є. Філіндаш: «Дело в том, что в Одессе, и не только в Одессе, после 

Евромайдана люди антимайдановских взглядов, люди, которые не приемлют 

весь этот курс, они по сути находятся в состоянии режима, находились все 

эти пять лет в оккупации, во внутренней оккупации, они чувствовали себя в 

оккупации. И события 14 года, в том числе в Одессе 2 мая, они не просто так 

происходили. Это была целенаправленная политика запугивания, террора 

всех несогласных с теми, кто совершил переворот в 14 году, захватив 

власть и пытался навязывать свою идеологию всей Украине. Поэтому 

после того, как огромное количество людей погибло в 14 году и позже. Когда 

еще большее количество людей преследовалось уголовно, кто-то попал в 

тюрьму, кто-то вынужден был уезжать из Украины, а на кого-то нападали, 

физические были нападения и так далее. Просто многие миллионы людей по 

сути боятся озвучивать свою позицию, когда она идет в разрез с той 

идеологией «бандеровской», которая нам навязывается». 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ 

«АСТРА-ТБ», м. Київ, за 04.11.2019 та 08.11.2019, керуючись частиною сьомою 

статті 4, абзацом четвертим 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 

двадцять восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017 № 47/2017, 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 «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ 

(НР № 01553-м від 23.07.2010), з метою перевірки дотримання вимог: 

- 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); 

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

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 
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дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію); 

- 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). 

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 відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


