
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 238 

 

11.03.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 7  

 

 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ 

(НР № 00481-м від 07.04.2015, 

супутникове ТБ, логотип: «4» (комбіноване)»  

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України  

(вх. № 10/98 від 18.02.2021) з інформацією про трансляцію 08.02.2021 в ефірі 

ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ, передачі «Прямим текстом», в якій 

журналістом Остапом Дроздовим було поширено висловлювання, що містять 

ознаки пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх ідеології та переконань, а також елементи пропаганди 

розпалювання національної ворожнечі та ненависті, яка в умовах активного 

застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти 

України може завдати школи національній безпеці держави.  

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00481-м від 07.04.2015, логотип: «4» 

(комбіноване)), за 08.02.2021 у проміжку часу: з 20.18 до 21.30 зафіксовано 

пряму трансляцію авторської телепередачі журналіста Остапа Дроздова 

«Прямим текстом». 

Телепередача складається з трьох частин: перша частина – монолог 

ведучого, що містить гостру критичну публіцистику як на адресу певної 

соціально-політичної групи громадян України, так і на адресу зовнішнього 

агресора; друга частина – інтерв’ю з колишнім віцеспікером Верховної Ради 

України, членом партії «Свобода» Русланом Кошулинським; третя частина – 

роздуми автора телепередачі про останні новини політичного життя України та 

їх оцінка. 

Темами телепередачі «Прямим текстом» стали: накладення Радою 

національної безпеки і оборони України санкцій на власника телеканалів з 

логотипами: «112 УКРАЇНА», «Z ZIK», «NEWSONE»; медіагігієна спікерів на 

телебаченні; якою має бути журналістика в умовах гібридної (військової та 

інформаційно-психологічної) агресії Російської Федерації проти України. 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

1) у проміжку часу між 20.19 – 20.25: 
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Дроздов: «Шановні друзі, ви дуже часто від мене чуєте багато слів, які 

починаються на «Д»: десовєтизація, дерусифікація, деокупація, дерадянізація. 

Є ще одне дуже важливе слово, не менш важливе, яке розпочинається 

на «Д»: дератизація – винищення щурів. Оцим, власне, винищенням 

громадянських щурів ми і займемося зараз. 

Панове, ми розпочинаємо наш трошки екстремальний прямий етер на 

«Четвертому каналі». 

Так. В якому фільмі? «Тревога, по всему черному лесу тревога». 

Закрили, люди добрі, канали-помийки. Катастрофа. Біда чорна. 

Армагеддон наступив. Апокаліпсис і кінець світу.  

Одноклітинні, панове, втратили свій корм. Амеби більше не мають що 

се дивити. Інфузорії-туфельки б’ються в істериці і припадку. Вата в шоці, 

тому що вони не мають, де тепер дивитись своїх улюблених Ківу, 

Рабіновича і Шуфрича. Катастрофа і ґвалт. 

«Тревога, тревога, волк унес зайчат», - так, як у тому мультфільмі. 

Навіть одна не витримала пані, мешканка того страшного чорного лісу 

дрімучих неадекватних людей, які з дня до ночі дивляться ті помийки і 

дозволяють їм промивати собі мозги або їх залишки, якось подзвонила навіть 

на сочувствующій канал. 

Ну, звичайно, це, крім «хі-хі ха-ха», більше нічого не викликає, але в 

людини, направду, страшна трагедія. Якщо є можливість, режисери, 

покажіть оцей дзвінок тьоті Таміли з Херсона на сочувствующій канал. 

Послухаєм. 

Що нема, не було? То всьо без звуку було? Так? Елки-палки. Я вам передам. 

Значить, тьотя подзвонила і вся в сльозах почала плакати: «Шо… Боже, шо 

это сделали, нелюди, гаспиди, паскуди, я же зранку, - то ж російською, - с 

утра до вечера я смотрела свои любимые телеканалы, шо ж это со мной 

будет теперь», - і так далі. 

Я чому це хотів показати… но, бачите, без звуку пішло, то Бог з ним. 

Суть ви зрозуміли. Таких людей, насправді… Я чому це показав? Це дуже 

типово. Якщо ви вдумаєтесь, ось таких Таміл з Херсону, які будуть плакатись, 

що у них забрали улюблену цяцьку, яку вони зранку до вечора брали в рот і 

смоктали, то отаких тьма-тьмуща. 

Так і хочеться таким людям сказати: ну, почитай книжку, стара бабо, я 

не знаю… візьми Доместос і помий унітази, бо там було питання: шо мне 

делать теперь, я теперь… нету что делать  – почитай книжку, протрі 

хрусталь, в крайньому випадку, онукам подаруй бажано українську книжку, 

підпишися на ютуб-канал Остапа Дроздова та, зрештою, стара бабо дурна, 

наліпи вареники, як не маєш шо робити, заморозь їх і відправ нашим хлопцям на 

передову. Зрештою, візьми словник, почни вчити мову. Та є купа занять, купа 

занять. 

І таких мільйони людей, які відчувають катастрофічну нестачу отрути, 

катастрофічну, катастрофічну нестачу того, що робить їх абсолютними 

імбецилами і громадянськими щурами, це до теми дератизації. Таких людей, 

в принципі, як убогими, насправді назвати і по-інакшому і неможливо. Та якщо 
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так брати термінологічно, то я б їх назвав таким терміном «жертви 

телекратії». 

Телекратія, якщо ви вже здогадуєтеся, це влада телевізора. Так? Оце такі 

жертви телевізора. Це тоді, коли телевізор – це основний предмет в домі, в 

квартирі, і без цього телевізора… а він у нас є проросійський, маніпулятивний, 

пропагандистський і токсичний… вони абсолютно не уявляють свого життя. 

І оця телекратія зайшла, шановні друзі… це до теми отих закриття 

каналів… зайшла настільки глибоко, настільки далеко, що ми фактично маємо 

ціле велелюддя, цілі такі маси абсолютних втрачених теленаркоманів, які 

зараз відчувають страшну нестачу і навіть ломку, абстинентний синдром 

чи… як воно називається? Мені їх по великому рахунку і не шкода. Ну мені 

не можна, я не можу шкодувати людину, яка, дійсно, зараз страждає від 

того, що в неї з-під носа забрали смердючу гноївку. От вона просто звикла в 

ній жити. ОК, добре. 

Це – пропащі люди. Це – списані люди. Вся ця телевізійна аудиторія 

цих псевдоканалів – це є неліквід і баласт. І я на такій позиції би також 

стояв, і запрошую вас також пристати на цю позицію. 
Пам’ятаєте: минулого тижня, правда це було у київській студії, і ми так 

маленьким таким мозком обмовились на тему: «Жахливе покоління». 

Ви вдумайтесь, ви подивіться на це велелюддя цих теленаркоманів, в 

яких забрали їхню помийку. Це – жахливе покоління, це – неоптимальне, 

непродуктивне, неефективне, абсолютно баластове покоління. 
Це є велика проблема нашого… як би нашого буття, нашого народу, нашої 

країни, нашої державності, що отаке велелюддя таких телевізійних 

наркоманів… вони взагалі ще десь на щось претендують, і вони тут нам 

закатують істерики»; 

2) у проміжку часу між 20.27 – 20.31: 

О. Дроздов: «А як інакше можна чинити в країні, зокрема в Україні, з 

таким захльостом, що важливо, з таким захльостом отого внутрішнього 

колаборанта, отої внутрішньої вати. Я думаю, ви дуже часто чули таку… 

таке словосполучення, воно зазвичай доволі метафоричне, воно навіть не 

політологічно сприймається, це така… красивий епітет, називається «п’ята 

колона». Зроблю таку… історичний екскурс… зроблю в появу цього терміну. 

Воно з Іспанії пішло. 

Такий був генерал Еміліо Мола. Він перед походом на Мадрид… він 

виступив по радіо, і сказав, що, ну, якби з його слів, оголосив, що у нас… на 

Мадрид ідуть чотири армійські колони, але наступ буде робити п’ята колона 

повстанців, яка вже є, сидить, яка вже сидить в середині Мадрида. Отак 

зайшла оця метафора «п’ята колона», це ті, хто вже в середині, вони чекають 

свого часу, коли вступити в бій, коли почати свою роботу. 

Це напевно було в Іспанії, може, в позитивному значенні. Пізніше це 

переросло в інше негативне значення, і п’ятою колоною, і я дуже часто 

вживаю до таких Таміл, до таких мільйонів людей, до людей, які 

підтримують проросійські політичні сили, реваншистські, я часто 

застосовую це, цю термінологію «п’ята колона». 
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Ширше це є диверсанти, саботажники, державні зрадники і внутрішні 

вороги. Саме такі колись у Молдові звернулися до Росії за військовою 

допомогою. Так з’явилося Придністров’я. І досі їм смердить. 

Саме такі зараз на гроші Москви… в ЄС існують цілі профашистські 

рухи, дуже радикальні, маргинальні, які розхитують ситуацію і які є 

платними, платною п’ятою колоною Кремля. Зокрема, в Латвії відкрито 

вважається, і на Латвійському телебаченні оголошується п’ятою колоною 

російськомовний житель Латвії, колишній громадянин СССР, який ображає 

латишів, ігнорує державну мову, ігнорує національну освіту і сам себе в такий 

спосіб заганяє на маргінес. 

От і в нас. Тепер дивимось на українську п’яту колону. А я часто себе… не 

знаю, чи ви ловите на цьому, а я себе часто ловлю на думці, та ми взагалі 

живемо в п’ятій колоні. Дуже часто навіть так я можу трактувати. І тому 

не випадково і я, і інші гуманітарії говоримо про те, що в Україні бодай би на 

сьомому році війни вкрай необхідний, і він багато що би вирішив, без рішень 

РНБО, без тих тосі-тосі… Зеленським, який великий і проукраїнський раптом 

президент в нас минулого тижня прокинувся у своєму ліжк… все би вирішив 

закон про колабораціонізм». 

Крім того, за результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК 

«ІНТЕРРАДІО», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00481-м від 07.04.2015, 

логотип: «4» (комбіноване)), за 15.02.2021 у проміжку часу: з 20.17 до 21.30 

також зафіксовано пряму трансляцію авторської телепередачі журналіста 

Остапа Дроздова «Прямим текстом». 

Під час моніторингу зафіксовано: 

1) у проміжок часу між: 20.17 – 20.19. 

О. Дроздов: «Сьогодні буде розмова про біологію. Ну, ви мене, я 

сподіваюсь, зрозумієте. Наша програма для тих, хто в курсах. Люблю біологію. 

Завжди ще зі школи любив. І готов… на вихідних було багато часу продумати, 

як то кажуть, багато що. Подумати про життя. І вернувся я - курс біології, 6 

клас, третя чверть. Виписав собі: одноклітинні організми – це позасистемна 

група організмів. Моя гуманітарна уява завжди дуже накладає такі терміни, 

таку термінологію на щось близьке, на щось державницьке. І тут ключове 

слово, дійсно… що одноклітинні організми - це є позасистемні… от вони є поза 

системою, вони завжди є… як би не з тим, що робить їх організованими… вони 

в такій вічній позі. То все дуже цікаво. Біологія – це прекрасна цікава наука. 

Далі. На певних стадіях життя (курс Біології, 6 клас, третя чверть)… на 

певних стадіях життя одноклітинні організми можуть формувати колонії. 

От коли я почитав це речення про колонії, зразу собі подумав: опечатка, 

одруківка. На певних стадіях життя одноклітинні організми можуть 

формувати колони, зокрема п’яті… набагато краще звучить. 

У нас сьогодні, звичайно, не про біологію буде розмова, бо я дуже люблю 

біологію, але ще більше - образне мислення, художні звороти, несподівані 

метафори, дотепні алегорії, тонкі порівняння. Ідемо сюди говорити не про 

біологію, а про нашу сущу політичну журналістику»;  

2) у проміжок часу між: 20.25 – 20.29. 



5 

 

О. Дроздов: «Та, власне, тепер, по-суті… Що ж їх так оскорбіло? Тому 

що сьогоднішню програму я назвав… як тако фішку-найт намалювали… це 

буде програма про глубоко оскорбльонних. От, власне, про глубоко… 

оскорбльонним треба теж пояснити, бо це не дивно, але, дійсно, біологія  

6-ий клас. Про що мова?  

Їх дуже оскорбіло міцне пограничне з образливим… а я поясню, чому з 

ворогом тільки так і треба, а не інакше… міцне таке слівце українське про 

п’яту колону, про колабораціонізм, про тих людей, яких я зараз опишу. Щоб 

двічі не вставати і не пояснювати, бо взагалі пояснення - це найтупіша поза в 

такій ситуації.  

Я повторю: тилові щурі, п'ята колона, запроданці, зрадники, вороги - їх 

треба так називати. І я як український журналіст… персонально так буду 

надалі називати. І всіх вас теж закликаю. Усіх, хто… А зараз давайте 

розширяєм список, тому що це вже, дійсно, накипіло оте сюськаньє-

муськаньє. 
Для мене тиловими щурами - є всі ті, хто уневажує і зневажує українську 

державність, і їм це постійно треба нагадувати. 

Всі ті, хто називає українських солдатів убійцамі. Всі ті, хто підтримує 

гуманітарну окупацію, хто своєю духовною, культурною столицею 

називають… і орієнтиром, і центром сенсів, називають і вважають Москву 

болотную. Всі ті, хто мріють про майоріння триколору у своїх містах. І ці 

міста, повірте, не в Раші немитій, а на нашій українській землі. Той, хто мріє 

про триколор в Україні, це є одноклітинний тиловий щур, мало того, 

повторю… весь синонімічний ряд з образним художнім публіцистичним 

мисленням, що є інструментарієм публіцистики. 

Всі ті, хто топчеться спеціально і зумисно по українській культурі, хто її 

висміює, хто плюндрує могили українських героїв. Хто наші пантеони наших 

уже тепер новітніх героїв обливає фарбою чи обмальовує якимись 

непристойностями. Хто хоче жити на вулиці Леніна і маршала Жукова і не 

вдупляє, що це кати нашого народу. Хто працює свідомо ідеологічно на 

поширення руського мира. Хто прагне поширювати і робить це постійно… ці 

духовниє скрєпи рускіє. Хто прагне перетворення України у колонію Російської 

Федерації з усіма атрибутами колонії. 

Кожна людина, незалежно від того, чи вона за поребриком, чи вона 

тут глибоко в тилу за цими вікнами. Хто заперечує право українців бути 

господарями на своїй… наголошую… ми не в гостях у вас, ми на своїй землі, 

- бути господарями, ці є - одноклітинні тилові щури. 
І прошу не ображатися. Це - біологія шостий клас. Учіть матчасть. Чи 

вам тільки одне в голові? 

Хочете жити в Росії, як на то пішло, скатєртю дорожка. В чом 

проблема? Хтось тримає? Регулярно щодня є рейси через Мінськ на Рашу. 

Хочете жити в Росії, ніхто цьому не противиться. 

Навіщо Росією робити нашу Україну, тим паче на сьомому році війни з 

цією самою Росією? Тут - Україна. Це - українська земля. Це - земля 

української культури, українських цінностей, української традиції, 
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української пам’яті. Не подобається, дійсно, ну, скатєртю дорожка. Ну в 

чому проблема? Це ж нормальне побажання жити там, де ти щасливий, 

де ти живеш серед своїх, нічого тебе не нервує. Зрештою, Господь придумав 

прекрасну країну для таких істот з курсу біології за 6-ий клас третя чверть 

– називається Російська Федерація»; 

3) у проміжок часу між: 20.50 – 20.52. 

О. Дроздов: «То якою має бути риторика українських медій в умовах 

збройної агресії сусідньої держави? От давайте послухаємо, що нам скажуть 

великі медіаменеджери, які заробляють по кільканадцять тисяч доларів в 

місяць за всеядність, і за свою проституйованість. Що вони скажуть? 

А нехай вся країна почує, а нехай українство нарешті поставить питання: 

чи на тридцятому році незалежності є у нас українська журналістика чи ні. 

Чи вона далі бавиться в оту всю... всьо по-старінкє. 

І я вважаю, що цілком етично до тих людей, які мріють про Росію-

матушку на території України, наголошую, а не там, де їй місце, 

абсолютно ми маємо право застосовувати всю ворожу риторику, і це є 

етичний обов’язок кожного українського журналіста, який поважає себе… 

я вже не кажу про те, що любить свою державу, і є співносієм цього 

великого національного болю, з яким ми живемо вже сьомий рік, панове. 
Сьомий рік, і так нічого не можемо навчитися. Тут роль медіа є абсолютно 

ключова». 

Наведені висловлювання О. Дроздова містять слова-інтенсифікатори: 

«п'ята колона», «абсолютні імбецили», «громадянські щурі», «абсолютно 

втрачені теленаркомани», «пропащі люди», «списані люди», «неліквід», 

«баласт», «жахливе, непродуктивне, неефективне, абсолютно баластове 

покоління», «внутрішні колаборанти», «внутрішня вата», «диверсанти», 

«саботажники», «державні зрадники»,  «внутрішні вороги» «запроданці» 

«зрадники», «вороги», «тилові щурі», «одноклітинні тилові щури», «істоти 

з курсу біології за 6 клас, третя чверть», які не тільки  підсилюють емоційне 

забарвлення та тональність виступу автора, а й є проявом мовленнєвої агресії 

проти певної суспільної групи людей, розпалюють ненависть, містять ознаки 

пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками 

відмінності їх ідеології та політичних переконань. 

Порівнюючи групу людей з біологічними організмами («одноклітинні», 

«амеби», «інфузорії-туфельки», «одноклітинні тилові щури», «істоти з 

курсу біології за 6 клас, третя чверть»), О. Дроздов ображає громадян 

України з певною політичною позицією, якої він не розділяє, принижує 

людську гідність таких людей, які належать до цієї соціальної групи, при 

відсутності на це законних чи правових підстав. Своїми висловами в прямому 

ефірі О. Дроздов фактично протиставляє та нацьковує значну частину 

українського суспільства – глядачів телеканалу ТОВ «ТРК ІНТЕРРАДІО» 

(логотип: «4» (комбіноване)) проти цієї групи людей, у принизливій та 

образливій формі звинувачує представників останньої в непатріатизмові, зраді 

національних інтересів та у негативному впливі на українську державу та 

суспільство. 
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Навішування ярликів, таврування певної групи людей – своїх 

співвітчизників, їх приниження і образа, що продемонстрував у своєму виступі 

О. Дроздов, є порушенням етичних стандартів діяльності журналістів, навіть в 

умовах гібридної (військової та інформаційно-психологічної) агресії Російської 

Федерації проти України. Обов’язок журналіста безпристрасно і об’єктивно 

інформувати суспільство, спираючись на факти і аргументи, не порушуючи 

норми чинного законодавства та етичних стандартів діяльності журналістів. 

Тож, трансляція 08.02.2021 та 15.02.2021 в ефірі ТОВ «ТРК 

«ІНТЕРРАДІО», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00481-м від 07.04.2015), 

передач «Прямим текстом» має ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- абзаців четвертого, шостого 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; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- 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). 

Розглянувши лист Служби безпеки України (вх. № 10/98 від 18.02.2021), а 

також результати моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ 

(НР № 00481-м від 07.04.2015), за 08.02.2021, 15.02.2021, керуючись 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, абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу 

VII 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, зареєстрованої 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 безвиїзну перевірку діяльності 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК 
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«ІНТЕРРАДІО», м. Київ (НР № 00481-м від 07.04.2015), з метою перевірки 

дотримання вимог: 

- абзаців четвертого, шостого 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; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- 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. Встановити строк проведення перевірки –  з 29.03.2021 по 09.04.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ, у термін до 31.03.2021 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 08.02.2021 та 

15.02.2021, завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 08.02.2021 та 15.02.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телерадіокомпанії; 

- завірений керівником штатний розпис ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО». 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ,  у термін до 17.03.2021 

надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, 

які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

5. Звернутися до Комісії з журналістської етики з проханням надати 

висновки щодо дотримання у передачах «Прямим текстом», що транслювались 

08.02.2021 та 15.02.2021 в ефірі ТОВ «ТРК «ІНТЕРРАДІО», м. Київ (ліцензія на 

мовлення НР № 00481-м від 07.04.2015), професійних етичних стандартів 

журналіста, а також вимог чинного законодавства України. 

6. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

7. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 
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8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнко. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


