
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 661 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 
Про розгляд проєкту Закону України «Про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України (щодо заборони  

виготовлення та поширення інформаційної продукції, 

спрямованої на пропагування дій держави-агресора)» 

(реєстр. № 5101 від 18.02.2021), що надійшов  

від Комітету Верховної Ради України  

з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

 

Розглянувши та обговоривши проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та 

поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій 

держави-агресора)» (реєстр. № 5101 від 18.02.2021), враховуючи лист Комітету 

Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 

(вх. № 03/32 від 21.05.2021), керуючись частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони 

виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на 

пропагування дій держави-агресора)» (реєстр. № 5101 від 18.02.2021), що 

додаються. 

2. Направити рішення Національної ради до Комітету Верховної Ради 

України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради О. Герасим’юк. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення Національної ради  

27.05.2021 № 661 

 

 

Пропозиції та зауваження до проєкту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та 

поширення інформаційної продукції, спрямованої  на пропагування дій 

держави-агресора)» 

 

Національна рада розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо заборони виготовлення та 

поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій 

держави-агресора)» (далі – Законопроєкт) та в цілому підтримує запропоновані 

зміни до частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». Разом з тим, вважаємо за доцільне висловити певні зауваження 

та пропозиції. 

Зокрема в пропонованих Законопроєктом положеннях «виправдовування, 

визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації 

проти України у 2014 році, у тому числі, шляхом представлення збройної 

агресії Російської Федерації проти України як «внутрішнього конфлікту», 

«громадянського конфлікту», «громадянської війни», заперечення тимчасової 

окупації частини території України» не є доцільним зазначати певні роки, 

оскільки збройна агресія Російської Федерації проти України триває та не може 

обмежуватись лише 2014 роком. Відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України», Постанови Верховної Ради України від 

21.04.2015 № 337-VIII «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та 

подолання її наслідків», збройна агресія Російської Федерації проти України 

розпочалася 20 лютого 2014 року. 

Щодо положень «глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію 

Російської Федерації проти України у 2014 році, представників як збройних 

формувань Російської Федерації, так і іррегулярних незаконних збройних 

формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, 

керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників 

окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають її державні 

органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово 

окупованими територіями України, та представників підконтрольних 

Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання 

владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі, 

шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди» 

необхідно зазначити, що визначення «повстанці», «ополченці», «ввічливі 

військові люди», які вживаються по відношенню до осіб, визначених у 

зазначеному Законопроєкті, не є вичерпними, а тому не є доцільним 

передбачати виключний перелік таких визначень. Також, щодо положення 



 

«участь представників як збройних формувань Російської Федерації, так і 

іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп 

найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською 

Федерацією» необхідно врахувати норми Закону України «Про особливості 

державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях». 

Слід також врахувати, що Законопроєктом не передбачена 

відповідальність за порушення, якими пропоновано доповнити частину другу 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та, відповідно, 

відсутні механізми застосування Національною радою санкцій за скоєння цих 

порушень. У зв’язку з цим, пропонуємо внести відповідні зміни до частини 

восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

 

 

 

 

 

 

 


