НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 771
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м. Київ

Протокол № 18

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ
(НР № 01553-м від 23.07.2010,
супутникове ТБ, логотип: «КРТ»)

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ «АСТРА-ТБ», м. Київ
(ліцензія на мовлення НР № 01553-м від 23.07.2010), зафіксовано трансляцію
24.06.2020 у часовому проміжку: з 16.00 до 17.59 – наживо (про це свідчить напис
«LIVE» у лівому верхньому куті екрану) з повторами 25.06.2020 з 02.01 до 04.00
та з 08.07 до 10.06 передачі «Гаряча лінія», що містить ознаки порушення
ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу дев’ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора
та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються
визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
Під час передачі ведучі Катерина Іванова та Олександр Галицький разом з
експертами, які були запрошені до студії, а також глядачами-додзвонювачами
обговорювали питання проведення у Москві війського параду Перемоги у ІІ
Світовій війні, доцільність його демонстрування під час пандемії коронавірусу
та значення параду як для Російської Федерації, так і для України.
Відеофрагменти параду, що транслювались в ефірі ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ
«АСТРА-ТБ», м. Київ, містили проходження урочистим маршем російських
військових та бойової техніки, крупним планом було показано верховного
головнокомандувача збройних сил держави-агресора, президента Російської
Федерації Володимира Путіна та міністра оборони країни-агресора Сергія
Шойгу.
У коментарях ведучих, промовах гостей телепередачі не було наголошено,
що на відео демонструються збройні формування держави-агресора, натомість
звучали схвальні висловлювання та захоплення фактом проведення військового
параду в Москві.
Так, о 16.43 ведуча передачі, коментуючи кадри проходу збройних
формувань Російської Федерації по Красній площі, урочисто, із захопленням
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зазначила: «Зараз ми вже бачимо кадри самого параду за зразком 45-го року. Як
було повідомлено, на початку параду був виконаний ювілейний зустрічний марш.
Всі чекали появи того самого військового оркестру, всі хотіли почути ту музику,
яка лунала у 45-ому році, від якої завмирали серця. І от зараз ми бачимо той
оркестр, який іде, і так дуже-дуже урочисто. Бачимо прапори Українського
фронту. Дуже, насправді, аж щемить мені серце, не знаю як у вас, то дуже
урочиста мить. Також, як повідомляли вже, з’їхалася техніка з тих часів, як
вже казав нам сьогодні журналіст з Москви, який був з нами, Олексій Чалий. Він
казав, що техніку за зразком 45-ого року пригнали, і всі мали можливість її
побачити».
О 16.44 ведуча у схвальній тональності промовила: «В цілому у параді на
Красній площі брали участь понад чотирнадцять (тисяч) військовослужбовців,
понад 200 одиниць техніки. Також можемо зараз побачити, як вони там
марширують, тобто ззовні, насправді, це було красиво…».
У часовому проміжку: 16.28 – 16.29 додзвонювач телепередачі, який
представився як Михайло Данилович із Слобожанщини, фактично заперечив, що
Росія є країною-агресором, а ведуча телепередачі його не виправила, не
перервала чи заперечила, спираючись на норми чинного законодавства України,
а натомість фактично підтримала його думку.
Михайло Данилович: «Я с удовольствием смотрел Парад Победы и
всячески его поддерживаю. И, конечно, будет очень сумно, если наша делегация,
ну хотя бы несколько ветеранов войны, не смогли попасть туда. Я не знаю:
попали или нет туда. В крайнем случае, такие чаяния были. Но, на всякий
случай, мне хотелось бы сказать, что я за то, что было сделано в Москве.
Как бы всячески не называли их агрессором… но посудите сами, какой же
это агрессор…».
Ведуча: «Ми не хочемо зараз в ефірі нікого так називати. Ми не ставимо
якісь кліше. Будь ласка, давайте просто нейтралітету дотримуватись. Пане
Михайло, Ви наш постійний глядач, і ми Вас дуже поважаємо, і нам цікаві всі
Ваші думки».
Михайло Данилович: «Мы часто говорим о России, и никогда не говорим об
Америке, о Германии. Германия сколько горя нам сделала: концлагеря,
крематории… Американцы бомбили мирные города атомным оружием,
уничтожали свое коренное население… мы об этом вообще ничего не говорим,
а почему-то одно и тоже… спросите у населения Крыма, какие у них пенсии,
какая медицина, тарифы, инфраструктура… если бы наша влада о нас так
заботилась, мы бы ее двумя руками поддерживали, ведь не слова красят
человека, а поступки».
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕСТУДІЯ
«АСТРА-ТБ», м. Київ, за 24-25.06.2020, керуючись частиною першою статті 70
Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України
«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 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
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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 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу дев’ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора
та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються
визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»);
- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).
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

