
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 749 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ 

(НР № 00509-м від 12.12.2015, супутникове ТБ, логотип: «Максі-ТВ») 
 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00509-м від 12.12.2015, логотип:  

«Максі-ТВ»), зафіксовано пряму трансляцію 04.05.2021 о 17.23 та повтор 

05.05.2021 о 05.07 передачі «Марафон» (ведучі: Артем Нікіфоров та Ольга 

Веремій, гість студії: народний депутат України ІІ-VІІ скликань Петро 

Симоненко), в якій було зафіксовано висловлювання:  

(04.05.2021 о 17.25, повтор 05.05.2021 о 05.08) 

Артем Нікіфоров, ведучий: «До речі, Петре Миколайовичу, Ваш російський 

колега Зюганов, якщо я не помиляюсь... здивувалися, коли на минуле Різдво він в 

Instagram, якщо я не помиляюсь, привітав з Різдвом. Ми  всі сказали: «Ну, як 

це? Комунізм - це ж знак - дорівнює атеїзм. А головний комуніст Росії 

привітав із Різдвом. У Вас до Паски яке ставлення?». 

Петро Симоненко: «Вы просто не обращаете внимание на это. Мы, 

обязательно, и я лично, подписываю поздравления всем иерархам украинских 

епархий, я всех поздравляю. В этом году я воспользовался электронной, 

естественно, почтой. Я обычно направлял все то, что связано, ну, я имею 

ввиду письменно, эти поздравления: и на Риздво, о чем вы говорите, и на 

пасхальные праздники. Я получаю от них ответные поздравления. Дело в том, 

что сегодня…». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Єпіфанію теж направляли?». 

Петро Симоненко: «Кому? Вы имеете ввиду Православную церковь 

Украины? Нет. Ни в коем случае. Это раскольники. И надо открыто об этом 

говорить». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «А Філарету?». 

Петро Симоненко:  «И Филарету никогда не отправлял». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «А говорите, що всім направляли». 

Петро Симоненко: «Нет. Я имел ввиду православной церкви канонической. 

Я всем этим отправлял. Поэтому я тут четко уточняю: мы за единство 

православия, мы осуждаем раскол православия, мы осуждаем те методы, 

которыми пытаются сегодня захватить те же самые храмы и расколоть 

приходы. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть – это использовалось, в 

частности, составляющей духовной. Духовная для того, чтобы расколоть 

украинское общество, подчинить часть тех, кто обслуживает нынешний 
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режим. А что такое подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает 

сегодня и формирует режим профашистского толку у нас в Украине?».  

Ольга Веремій, ведуча: «Петре Миколайовичу, я тут змушена 

зауважити, що ми за свободу віросповідання і я, зокрема. Але раз ми вже так 

влізли в саме серце, Ви скажіть: Ви до храму ходили святити паску?». 

Петро Симоненко: «Нет. Я атеист и уважаю глубоко верующих людей, и 

с уважением отношусь к тем заповедям, которые они честно несут… свою 

семью и украинское общество. И если заповедь: «Не убей и возлюби ближнего» 

помогает прекратить гражданскую войну на Донбассе, – я руку протяну 

каждому из них и скажу, что вы – молодцы. Если это дает возможность 

формировать в обществе единство, у нас, украинского общества, то я тоже. 

Потому что, учтите: православие, я имею ввиду каноническое православие, 

– самая миролюбивая конфессия, которая… мы, естественно, имеем право 

делать вывод…». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Єдине, у Вас щойно пролунала теза про 

громадянську війну. Ми, відповідно до законодавства України, змушені тут 

Вас зупинити, зробити зауваження. Те, що відбувається на сході України – це 

міжнародний збройний конфлікт, війна. Ми змушені зреагувати таким 

чином, щоб потім Національна рада не сказала, що наша реакція була 

подаваною». 

Петро Симоненко: «Когда касается такой болезненной темы, то для 

того, чтобы лечить организм, надо знать, естественно, от чего болеем. 

Поэтому, когда я говорю, характеризуя характер войны, я это даю 

понимание нашему телезрителю, чтобы он понимал, что в Украине надо 

решать эту проблему. Ни американцев, ни англичан, ни немцев, ни французов, 

ни россиян… а Украина должна решать эту проблему гражданского 

противостояния на Донбассе». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Да, приймається, Петре Миколайовичу. Ми 

сьогодні будемо говорити, зокрема, про декомунізацію». 

Ольга Веремій, ведуча: «Знову ж таки про громадянське протистояння на 

Донбасі. У нас неоголошена війна. Але ми так само маємо зазначити: є 

держава-агресор…». 

 (04.05.2021 о 17.32, повтор 05.05.2021 о 05.15) 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Тут виникає запитання, наскільки щирі ті, 

хто говорить про декомунізацію? Ви ж над цим теж задумувалися?». 

Петро Симоненко: «Я, кстати, Артем, чтобы было понятно, изложил 

это в статье «Декоммунизация – путь к фашизму». И эта статья размещена 

у нас на сайте. Я системно подошел к взгляду на то, к чему прийдет Украина в 

результате этой дикой политики не по извращению, а по уничтожению 

памяти. И закон, о котором вы сейчас говорили, он ведь является началом 

третьего этапа декоммунизации. А первый этап начался в 1991 году, когда 

украинские националисты, оружие в руках американцев, приступили, по 

сути дела, к трансформации Украины и строительству капиталистического 

общества. В 91 году… К чему это привело – понятно. Нас запретили сразу в 91 

году, как вы помните, там.. И это привело к тому, что убрали, уничтожили 
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советскую Конституцию, разрушили все азы экономического суверенитета, 

потому что на приватизацию пустили и начали программу уничтожения 

социальных гарантий для простого рабочего. Это первый этап был. Второй 

этап, когда пришел Порошенко… Ющенко к власти в 2004 году. По сути дела, 

эти крайне правые радикальные националистические силы, а они уже были, 

по сути дела, неофашистской идеологией интегрального национализма, 

действовали… Донцова… у нас здесь, в Украине. И началась, по сути дела, 

политика государственной фашизации. Их ввели в государственные 

структуры. Олигархи финансировали средства… давали им для того, чтоб 

избирать их в органы власти. Их назначали министрами и прочее. В военных 

лагерях на базе Министерства обороны проводили подготовку «вишу», як вони 

кажуть, всех, кто, именно по сути дела, на путь неофашизма. А вот этот 

третий этап, в 2015 году, начался с принятия закона. Нас идеологически, 

теоретически никто не может победить. Потому что в мире есть две 

идеологии: идеология рабочего и идеология собственника. Идеология рабочего – 

коммунистическая. Главная идея – формирование духовного мира человека и 

создание…». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Петро Миколайовичу, я вибачаюсь, ми 

просто віддаляємося від теми». 

Петро Симоненко: «Нет. Я сейчас скажу». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Сьогодні деякі ваші співпартійці (от Оля 

зараз мене буде сварити): Леонід Макарович Кравчук - ваш сопартієць». 

Петро Симоненко: «Я коротко отвечу на вопрос. Извините, и у нас уроды 

были. Кое-кто и ради карьеры шел…». 

(04.05.2021 о 17.36, повтор 05.05.2021 о 05.19) 

Петро Симоненко: «Я вам говорю, что этот закон ужасный для народа 

Украины, который они приняли и называют декоммунизацией потому, что он 

касается только коммунистов. А нацики маршировали у нас два дня назад по 

Киеву, а в этом же законе запрещена глорификация и пропаганда». 

Ольга Веремій, ведуча: «Засудили, засудили на словах. Так і сталося. Їм 

дозволили пройти маршем. Хоча ця подія… вона широко анонсувалася, ми про 

це говорили, і склалося враження, що і у керівництві партії, і на Банковій,11, і в 

Київській міській держадміністрації не читали новини, не моніторили 

Інтернет-ресурсів. Як ви думаєте, чому допустили це?». 

Петро Симоненко: «Ольга, мы должны с вами понимать простую истину: 

результаты переворота в 14-ом году, приход к власти решила…». 

Ольга Веремій, ведуча: «Не переворот». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Відповідно до закону ми маємо на цьому 

закцентувати увагу». 

Петро Симоненко: «Еще раз я хочу подчеркнуть позицию. Я, как 

коммунист, всегда откровенно говорю и сейчас говорю откровенно. В 

результате этого к власти пришли олигархи и компрадоры, неофашисты и 

организованная преступность. Вот же триумвират во власти сегодня. И 

как вы хотели, чтобы те, кто привел к власти того же Кличка или 

Порошенко, или Зеленского не против были? Нет, конечно. А если все 



4 

 

сейчас… эти все структуры находятся в структуре МВД? Им дали 

оружие. Им, по сути дела, открыли шлюзы к насилию, и они просто 

выполняют…». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Це ж така справжня революція має бути. 

Революція 17-го року кривавішою була… а так, по суті, не відрізнялася 

абсолютно нічим». 

Петро Симоненко: «А сколько погибло в результате революции 17-го года, 

Артем? Ты же хорошо знаешь, как историк. Сколько погибло?». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Це в нас Оля – історик». 

Петро Симоненко: «Тогда объясните, сколько?.. 6 человек… при штурме 

Зимнего». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Да». 

Петро Симоненко:  «Ну, так о чем мы говорим?». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Ну, а потім… а громадянська війна». 

Петро Симоненко: «Подождите… не надо забывать, сколько у нас сейчас. 

Я задаю вопрос: при коммунистах в 91-ом году было 52 млн, сейчас и 30-ти млн 

нет. Куда делись?». 

Ольга Веремій, ведуча: «Депопуляція населення».  

(04.05.2021 о 17.58, повтор 05.05.2021 о 05.41) 

Петро Симоненко: «Каждая личность в истории… она, естественно, 

оценивается сообществом только по поступкам. И когда говорят о культе 

личности Сталина, я отвечаю просто: культ личности только потому стал 

возможен, потому что это была личность в истории. Она была признана 

мировым сообществом. И вот это как раз, ну, извините... как прозорливо он… 

понимая, что будет обязательно война Германии против Советского Союза… 

как он за 10 лет… хотя тогда обсуждалась экономическая платформа, 

экономическая реформа… Сталин принимал самое активное участие. Но 

именно тогда он остановил это для того, чтобы ускоренными темпами за 10 

лет провести индустриализацию страны. За два месяца тысячи заводов на 

Урал и за Урал отправили. Кто это сейчас в состоянии сделать? Да они ведро 

воды в хату не знают, как занести. А тогда колосальные делались… Я не 

говорю, что не было ошибок. Были ошибки. Я сейчас говорю, что на ошибках 

надо учиться. А когда меня критикуют за отношение к церкви… То сейчас, 

что вы делаете?.. Вы раскололи православие, вы забрали храмы, вы 

избиваете кийками верующих, вы избиваете до крови священослужителей, 

и вы говорите о том, что вы святые. Какие вы святые?». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Петро Миколайовичу, приймаються Ваші 

тези. Ми тільки на останок скажемо одну річ. Ви закрийте вуха і не слухайте. 

Ми би сприйняли декомунізацію на ура, якби на кожну ДніпроГЕС було 

побудовано 10, якби б на кожний завод, чи сталеливарний, чи ще якийсь – було 

побудовано 20. Тоді б ми сказали: «Ну, да, ми змогли це зробити набагато 

крутіше». Вам дякуємо за розмову. Петро Симоненко, народний депутат 

України попередніх скликань». 

Петро Симоненко: «А я хотів би, використовуючи цю можливість і 

враховуючи, що я до 9-го травня у вас не буду, всіх ветеранів, всіх громадян 
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України хочу щиро привітати з Великою Перемогою. Це була перемога 

Радянського Союзу, радянського народу, і в страшній війні саме Радянський 

Союз переміг фашизм». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «І це правда. Бо 2-й фронт був відкритий 

тільки в 44-му. У Вас такі погляди… Ми скажімо… що вітаємо із перемогою 

9-го травня, прийдешнім… Ну, Радянський Союз… а з перемогою… взагалі у 

Другій світовій… ми вітаємо… і теж українців, тому що частина України, яка 

на той момент не перебувала у складі УРСР, продовжувала формально і 

фактично перебувати у війні. Тому ми вітаємо із завершенням як Великої 

Вітчизняної війни, так і Другої світової для того, щоб…».  

Петро Симоненко:  «Артем, подожди. В 39-ом году фактически было уже 

восстановлено… что по пакту между Пилсудским и …». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Да». 

Петро Симоненко: «Забрали… А потом в 39-ом линия Кирзона была 

восстановлена». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Да. Але ми, користуючись нагодою, вітаємо 

всіх українців з перемогою у цій великій війні». 

П. Симоненко у своєму публічному виступі на телеканалі ТОВ «НАША 

Прага», м. Київ, стверджував, що в Україні, на території Донбасу (окремих 

територій Луганської та Донецької областей), триває внутрішній конфлікт, 

називаючи його «громадянською війною», «гражданским противостоянием на 

Донбассе», тобто такою формою збройного конфлікту на території України, яка  

виключає Російську Федерацію як учасника і сторону такого конфлікту, 

заперечуючи факт тимчасової окупації частини території окремих територій 

Луганської та Донецької областей, поширюючи стійкий фейк кремлівської 

пропаганди про те, що в Україні триває внутрішній збройний конфлікт, 

ініціатором якого є керівництво України, яке реалізує агресивну політику по 

відношенню до населення вказаних територій.  

Промовець у своїх висловлюваннях використовував дискримінаційні, 

образливі та провокаційні терміни з негативною конотацією «режим 

профашистского толка», «политика государственной фашизации», «путь 

неофашизма» «неофашисты и организованная преступность» по 

відношенню до політичного керівництва України, Збройних сил та 

правоохоронних органів України, союзників України у боротьбі з російською 

агресією, Православної церкви України з метою затаврувати їх, порівнюючи   із 

загальновизнаними історичними прикладами і зразками людиноненависництва, 

з метою посіяти страх і ненависть як до окремих громадян України, так і 

держави загалом, розпалити національну ненависть, загострити та 

дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні.   

Покладання провини за збройну агресію Російської Федерації проти 

України на політичне керівництво України, Збройні Сили України, 

Православну церкву України має ознаки заклику до розпалення національної 

ворожнечі та посилення вже існуючого військового протистояння, що може 

призвести до подальшого розпалення насильства та агресії на території окремих 

районів Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО), по всій території 
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Україні загалом та на території покриття сигналом супутникового мовлення 

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, шляхом прямої вказівки глядачам телеканалу 

на тих, кого зобразили як відповідальних та винних у насиллі та агресії і, таким 

чином, отримали додаткові ризики стати об’єктом насилля. 

Водночас П. Симоненко не згадував про злочин агресії Російської 

Федерації проти України з використанням збройних сил Російської Федерації 

та про дії незаконних збройних формувань, наслідком яких є численні жертви 

громадян України та незаконне утримання осіб, які є громадянами України на 

території ОРДЛО.   

Телерадіоорганізацією не було надано альтернативної точки зору з 

питання, яке є чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав 

та свобод громадян України. Фактично, відбувся не діалог, а монолог політика, 

який час від  часу переривався ведучими, що ставили йому питання.    

Ведучі намагалися демонструвати незгоду з позицією П. Симоненка, проте 

їх зусилля не завадили промовцю поширити свої висловлювання, які 

розпалюють ворожнечу, порушують норми українського законодавства, 

зокрема Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

Слід наголосити, що при повторній трансляції передачі редакція 

телеканалу зобов’язана перевірити достовірність і об’єктивність поширюваної 

інформації, адже повтори певних передач накладають додаткову 

відповідальність на телерадіоорганізації за поширення контенту. 

Проте повторна трансляція передачі «Марафон» за участю  

П. Симоненка відбулась на телеканалі ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, 

05.05.2021 (початок о 05.07) без змін та/чи без редакційної модерації, що 

свідчить про усвідомлену та цілеспрямовану дію редакції телерадіоорганізації. 

Під час моніторингу, крім висловлювань, які мають ознаки розпалення 

національної ворожнечі, було зафіксовано висловлення П. Симоненка з 

ознаками розпалення релігійної ворожнечі в Україні: 

Петро Симоненко: «Вы имеете ввиду Православную церковь Украины? 

Нет. Ни в коем случае. Это раскольники. И надо открыто об этом 

говорить»; 

«Нет. Я имел ввиду православной церкви канонической. Я всем этим 

направлял. Поэтому я тут четко заявляю. Мы за единство православия. Мы 

осуждаем раскол православия. Мы осуждаем те методы, которыми сегодня 

пытаются захватить те же самые храмы и расколоть приходы. Поэтому, я 

еще раз, хочу подчеркнуть. Это использовалось, в частности, составляющей, 

духовной – духовная, для того чтобы расколоть украинское общество, 

подчинить часть тех, кто обслуживает нынешний режим. А что такое 

подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает сегодня и формирует 

режим профашистского толку у нас в Украине»; 

«Я атеист и уважаю глубоко верующих людей. И с уважением отношусь к 

тем заповедям, которые они честно несут - свою семью и украинское 

общество. И если заповедь: «Не убей и возлюби ближнего» помогает 

прекратить гражданскую войну на Донбассе, я руку протяну каждому из них 

и скажу, что вы молодцы. Ели это дает возможность формировать в 
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обществе единство у нас украинского общества, то я тоже. Потому что, 

учтите – православие, я имею ввиду каноническое православие, самая 

миролюбивая конфессия, которая мы, естественно, имеем право делать 

вывод…». 

Православна церква України стала об’єктом негативних та зневажливих 

висловлювань П. Симоненка, які виходять за межі критичного ставлення до 

релігійних переконань значної кількості громадян України, віруючих цієї 

церкви, а також критичної оцінки діяльності самої церкви. Промовцем було 

безпідставно акцентовано увагу глядачів телеканалу на те, що діяльність церкви 

має агресивний, антисоціальний та злочинний характер, оскільки вона 

«розколює православ’я», функціонує «для того, чтобы расколоть украинское 

общество, подчинить часть тех, кто обслуживает нынешний режим», з метою 

«подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает сегодня и формирует режим 

профашистского толку в Украине», «пытается захватывать те же самые храмы 

и расколоть приходы». 

Вищезазначені висловлювання мають ознаки прихованого заклику до 

розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до 

представників Православної церкви України, її представників та віруючих, 

через поширення ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, інформації, яка стигматизує, 

формує стереотипи, які заохочуватимуть дискримінаційну поведінку по 

відношенню до церкви, її представників та віруючих, заохочує і підбурює 

ненависть серед глядачів телеканалу на релігійній основі.  

Таким чином, трансляція передачі «Марафон» в ефірі ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ, 04.05.2021 (початок о 17.23) та 05.05.2021 (початок о 05.07) 

містить ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАША ПРАГА», м. 

Київ (ліцензія на мовлення НР № 00509-м від 12.12.2015) за 04.05.2021 та 

05.05.2021, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», 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 
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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 «НАША ПРАГА», м. Київ (НР № 

00509-м від 12.12.2015), з метою перевірки дотримання вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 29.06.2021 по 09.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАША ПРАГА», м. Київ, у термін до 01.07.2021 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 04.05.2021 та 

05.05.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 04.05.2021 та 05.05.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАША ПРАГА», м. Київ, у термін до 01.07.2021 

надати Національній раді 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 
 

 


