
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 743 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 
Про внесення змін до Переліку іноземних програм,  

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції  

про транскордонне телебачення і законодавства України 

 

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення (далі – Національна рада) від 23.07.2015 № 1147 іноземну 

програму «Беларусь 24» (має юрисдикцію Республіки Білорусь) було включено 

до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України.   

У період з 19.05.2021 по 22.05.2021 було проведено моніторинг телеканалу 

«Беларусь 24», який є міжнародним супутниковим телеканалом Республіки 

Білорусь. Він здійснює мовлення у відкритому вигляді на супутнику 

EUTELSAT Hotbird 13A.    

За даними моніторингу було зафіксовано: 

1. Трансляцію передач за участю осіб, внесених до Переліку осіб,  

які створюють загрозу національній безпеці (далі – Перелік), що має ознаки 

порушення абзацу десятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (не допускається використання  

телерадіоорганізацій для трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається 

фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям 

(псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, 

що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи 

діалогів, режисер-постановник, продюсер): 

- передача «Понять и обезвредить», трансляція 21.05.2021 з 17:30  

(у запису) з повтором 22.05.2021 з 03:10 та з 19:35, за участю російського 

співака Газманова Олега Михайловича, якого внесено до Переліку 08.08.2015, 

виробництво телерадіокомпанії «Брест» на замовлення Белтелерадіокомпанії, 

2020; 

- передача з документального циклу «Последний день», трансляція 

22.05.2021 з 18:44, ведучий передачі Борис Васильович Щербаков, якого 
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внесено до Переліку 25.02.2020. Трансляція відбувалась у запису, виробництво 

«ООО «Студия ДокТВ» по заказу ОАО «ТРК ВС РФ «Звезда», 2020»; 

- передача «Славянский базар. Союзное государство приглашает. 

Песнярам – 50. Выпуск 1», трансляція 21.05.2021 з 23:22 (у запису), за участю 

Ольги Борисівни Кормухіної, яку 27.01.2021 внесено до Переліку.  

2. Поширення дезінформації та розпалення національної ворожнечі, що 

має ознаки порушення 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): 

- у передачі «Панорама» 21.05.2021 у сюжеті під назвою «Украинский след 

в попытке госпереворота в Беларуси» «добровольческий батальон» «Донбас» 

було названо «карательным батальоном», що дегуманізує правоохоронні органи 

України, оскільки з 29.05.2014 це військове формування входить до складу 

Національної гвардії України, що захищає територіальну цілісність України від 

військової агресії Російської Федерації на окремих територіях Луганської та 

Донецької областей; 

- у передачі «Панорама» 22.05.2021 у сюжеті під назвою «Зеленский 

отказал русским в праве считаться коренным народом» було оприлюднено 

такий текст: «Скандал в Украине. Повод – законопроект о коренных народах. 

Удивительным образом в документе отсутствует упоминание о русских. Это 

вторая по численности в Украине национальная группа, очевидно, не будет 

признана коренным народом и теперь русским не будет гарантировано 

законом защиту культуры и образования на национальном языке, а также 

иные права, которые обеспечиваются нацменшинствам».  

Стандарти журналістики передбачають, що публічне поширення 

інформації у передачі новин, від якої глядач має право очікувати об’єктивної 

інформації, має бути забезпечено комплексом заходів відповідного 

редакційного контролю з боку телерадіоорганізації. Повідомлення у новинах 

про те, що в Україні на законодавчому рівні відмовляються від конституційного 

захисту прав національних меншин через безпідставне ототожнення категорій 

«національна меншина» та «корінний народ», може розглядатися як свідома 

позиція телеканалу щодо намагання протиставити та підбурити конфліктну 

ситуацію в Україні на національній основі.    

Згаданий в ефірі каналу законопроект спрямований на підтримку народів, 

які проживають на території України і не мають своїх державних утворень. 

Очевидно, що цей законопроект жодним чином не спрямовано на 

дискримінацію інших народів, які проживають на території України. 

Відповідно до проекту Закону «Про корінні народи України» корінним народом 

України визнається автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на 

території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, 

соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним 

народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має 
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власного державного утворення за межами України. Корінними народами 

України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські 

татари, караїми, кримчаки.  

Всі зазначені вище передачі транслювались у запису або використовували 

заздалегідь підготовлені сюжети, що забезпечувало можливість редакційного 

контролю та перевірки інформації на достовірність, особливо з урахуванням 

того, що телеканал «Беларусь 24» є міжнародним телеканалом, зокрема 

здійснює мовлення на території України.  

Зміст програми «Беларусь 24» рішенням Національної ради від 18.12.2014 

№ 1459  було визнано таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення та чинного законодавства України.   

Станом на 01.06.2021 Республіка Білорусь не підписала і не ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне мовлення, тому її юрисдикція, 

зокрема порядок вирішення спірних питань, не поширюється на телепрограми, 

які поширюються з території Республіки Білорусі.  

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією 

України, має на меті здійснювати ретрансляцію програм та передач і отримав 

на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію 

держави - члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала 

Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, має право 

здійснювати ретрансляцію програм та передач лише за умови відповідності їх 

змісту вимогам законодавства України, Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та у разі їх включення до переліку програм, що 

ретранслюються, за рішенням Національної ради України з питань телебачення 

і радіомовлення.  

Наслідком ретрансляції іноземних телепрограм на території України з 

порушенням вимог українського законодавства та/або Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення, крім вказаних вище, може бути створення 

нерівних та дискримінаційних умов діяльності на інформаційному ринку 

України вітчизняних та іноземних мовників, які виконують вказані вимоги у 

повному обсязі.  

Право на вільну ретрансляцію, як частини права на свободу висловлення 

думок, не є абсолютним і передбачає можливість обмежень у випадках, 

передбачених частиною другою статті 10 Європейської конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, зокрема у випадках, які є необхідними 

в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної 

цілісності або громадської безпеки.  

Оскільки вільний прийом та ретрансляція телепрограми «Беларусь 24» з 

території Республіки Білорусь, яка не є державою-членом Європейського 

Союзу або Учасником Конвенції, було дозволено на підставі рішення 

Національної ради, то в разі порушення Європейської конвенції про 

транскордонне телебачення та вимог чинного законодавства України 
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Національна рада має право вжити заходів щодо запобігання або припинення 

таких порушень.  

Розглянувши вищевказану інформацію, керуючись частиною другою статті 

6, частиною другою статті 42 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтями 17, 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести до Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України, такі зміни: вилучити іноземну програму «Беларусь 24». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління, відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


