
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 746 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ПП «НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів  

(НР № 00538-м від 07.06.2016, 

ефірне ТБ, логотип: «НТА») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ПП «НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00538-м 

від 07.06.2016, логотип: «НТА»), зафіксовано пряму трансляцію 20.05.2021 

(початок о 19:16) та повтори 21.05.2021 (початок о 08:17), 23.05.2021 (початок о 

20:31) передачі «Говорить великий Львів» за участю гостя студії громадсько-

політичного діяча, народного депутата України VIII скликання Олега Барни. 

Моніторингом зафіксовано висловлювання:  

(пряма трансляція 20.05.2021 о 20:48, повтори: 21.05.2021 о 09:48 та 

23.05.2021 о 22:04) 

Олег Барна: «Сьогодні день вишиванки. Це наш атрибут, наша 

національна культурна ідентичність. На жаль, Зеленський вкотре показав на 

косоворотці, що він не є прихильник нашої ідентичності, як і при святкуванні 

Параду Незалежності, коли зайчик плейбою тоді керував, а косоворотка це 

його сутність. Я чесно скажу, при всій повазі, що він навіть є в деякій мірі і 

бракований єврей, тому що в євреїв, це моя думка, тому що...». 

Ведучий Віталій Крутяков: «Так, це Ваша думка, тому що це Президент 

України. Ми маємо пам’ятати… це посада». 

Олег Барна: «…це моя думка, тому що повчитися треба, як захищати 

країну і любити саме в Ізраїлі…». 

(пряма трансляція 20.05.2021 о 20:53, повтори: 21.05.2021 о 09:52 та 

23.05.2021 о 22:12) 

Ведучий Віталій Крутяков: «Ми дуже часто в нашій студії… і наші 

глядачі пишуть, що треба говорити не лише про феномен чи парадокс 

Зеленського, а й потрібно говорити в тому числі й про феномен електорату, 

який обирає таких чи інших президентів. Але про що я хотів сказати: якщо ми 

безперервно останніми словами будемо ображати людину, яка є Президентом 

нашої держави, то очікувати, що електорат буде відповідальніше ставитися 

до виборів, виборів в тому числі президента, мені здається, не варто». 

Висловлювання гостя передачі Олега Барни, які жодним чином не були 

обумовлені темою передачі або спровоковані загальним контекстом дискусії, 
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організованою телеканалом, вийшли за рамки критичного ставлення до 

предмету обговорення і мали ознаки ксенофобії та мови ворожнечі. 

Термін «бракований єврей» має негативну конотацію, яка передбачає 

потенційну можливість розподілу та протиставлення євреїв за нечітко 

визначеними ірраціональними критеріями, значний потенціал спрямований на 

стигматизацію та провокування негативного ставлення до частини євреїв 

незалежно від місця проживання, допускає існування «неповноцінних» євреїв. 

Це висловлення є прикладом подвійних стандартів щодо висування до євреїв 

особливих вимог до їх поведінки за логікою: єврей, який живе в Україні, але не 

виконує обов’язки громадянина України, є «бракованим» євреєм»,  а не 

недоброчесним громадянином.  

Впродовж ефіру ведучі ток-шоу «Говорить великий Львів» Віталій 

Крутяков та Наталія Струк закликали гостей та експертів бути толерантними та 

не переходити на особистості. Проте ведучими передачі було 

продемонстровано ознаки дискримінаційної позиції, оскільки вони закликали 

учасників передачі не ображати осіб, які обіймають певну посаду, а не тому, що 

не можна ображати осіб за ознаками належності до певної нації. Наприкінці 

передачі «Говорить великий Львів» було розміщено текстове оголошення 

«Редакція може не поділяти поглядів гостей». 

Під час повторної трансляції працівники телерадіоорганізації мали 

можливість внести зміни до зазначеної вище передачі та подати змінену або 

спростовану версію, але передача 21.05.2021 та 23.05.2021 транслювалась у 

повторі без змін та редакційної модерації. 

Таким чином, трансляція передачі «Говорить великий Львів» в ефірі ПП 

«НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів, 20.05.2021 

(початок о 19:16), 21.05.2021 (початок о 08:17), 23.05.2021 (початок о 20:31) 

містить ознаки порушення 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 результати моніторингу телепрограми ПП «НТА – 

НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів (НР № 00538-м від 

07.06.2016), за 20.05.2021, 21.05.2021, 23.05.2021, керуючись частиною першою 
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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 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, 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 безвиїзну перевірку діяльності ПРИВАТНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. 

Львів (НР № 00538-м від 07.06.2016), 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 06.07.2021 по 20.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НТА – НЕЗАЛЕЖНЕ 

ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів, у термін до 08.07.2021 надати 

представнику Національної ради у Львівській області Цеголку П.П. шляхом 

надсилання на адресу: вул. Винниченка, 6, а/с 1553, м. Львів, 79008, документи 

та матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 20.05.2021, 

21.05.2021, 23.05.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 20.05.2021, 21.05.2021, 

23.05.2021 із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 
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4. Рекомендувати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НТА – 

НЕЗАЛЕЖНЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО», м. Львів, у термін до 08.07.2021 

надати представнику Національної ради у Львівській області Цеголку П.П. 

шляхом надсилання на адресу: вул. Винниченка, 6, а/с 1553,  

м. Львів, 79008, письмові пояснення, а також матеріали та документи, які 

сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 

 


