
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1165 

 

19.08.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 24 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ 

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

акт перевірки № 139 від 09.07.2021) 

 

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, що 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 о 17.23 та повтор 05.05.2021 о 05.07 містить ознаки 

порушення вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, пункту а) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.06.2021 рішенням № 749 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ.  

На виконання наказу голови Національної ради № 11.06.2021 № 5а/156 було 

здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 139 від 09.07.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАША ПРАГА», 

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом № 17/1049 від 15.06.2021.  

Під час періоду позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 10.06.2021 № 749 термін ТОВ «НАША ПРАГА» надало 

запитувані документи та пояснення щодо предмету перевірки. 

У наданих документах, зокрема, у листі-поясненні, підписаному 

директором ТОВ «НАША ПРАГА» М.М. Мухіним, ліцензіат наполягає на 

відсутності порушення вимог чинного законодавства, зокрема Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» та Закону України «Про інформацію» під час 
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трансляції 04.05.2021 передачі «Марафон» та у повторі 05.05.2021. У вказаному 

листі-поясненні також наголошується на тому, що Національною радою було 

прийняте необґрунтоване рішення про призначення позапланової безвиїзної 

перевірки ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, яке, на думку ліцензіата, за своїм 

змістом є «не вмотивованим законодавством України втручанням в діяльність 

ТОВ «НАША ПРАГА». 

Уповноважені представники Національної ради, здійснивши аналіз 

мовлення ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, встановили, що телепередача 

«Марафон» - політичне ток-шоу, жанр - інформаційно-аналітична передача, в 

першій частині якого двоє журналістів обговорюють із єдиним запрошеним 

гостем студії П. Симоненком події, які відбуваються в Україні. Ведучі передачі 

«Марафон» – Артем Нікіфоров та Ольга Веремій. У першій частині передачі 

«Марафон» 04.05.2021 з 17:25 до 18:02 та 05.05.2021 з 05:08 до 05:45 (у повторі) 

зафіксовано  висловлювання: 

Зокрема, моніторингом зафіксовано: 

(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 

режим. А что такое подчинить духовную сферу тем, кто обслуживает сегодня 

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

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

Им, по сути дела, открыли шлюзы к насилию, и они просто выполняют…». 
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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 колоссальные 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 священнослужителей, 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 

України хочу щиро привітати з Великою Перемогою. Це була перемога 

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

Союз переміг фашизм». 
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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 Керзона была 

восстановлена». 

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

всіх українців з перемогою у цій великій війні». 

Однією з тем, яку обговорювали ведучі передачі А. Нікіфоров та О. Веремій 

з П. Симоненком була тема Православної церкви України (далі - ПЦУ) в історії 

України останніх років. При цьому П. Симоненко висловив на адресу ПЦУ ряд 

дискримінаційних зауважень, характеризуючи її у негативних та 

стигматизуючих виразах, які можуть бути інтерпретовані як мова ворожнечі та 

розпалення ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті.   

«Висловлення» означає мову та публікації в будь-якій формі, у тому числі в 

електронних ЗМІ, а також їхнє поширення та зберігання («Загальнополітична 

рекомендація Європейської комісії проти расизму та нетерпимості (ЄКРН) та 

Ради Європи № 15: протидія мові ворожнечі» від 08.12.2015 (далі - 

Рекомендації). 

Історичний контекст, у якому відбувається трансляція передачі, 

характеризується загостренням релігійного внутрішньоправославного конфлікту 

(особливо з січня 2019 року - дати отримання автокефального статусу ПЦУ), 

який загрожує основам національної безпеки України. Особливістю цього 

конфлікту є те, що він не є віросповідним протистоянням, а відбувається на 

політичному ґрунті у контексті геополітичної стратегії розвитку України між 

прихильниками російського православ’я в Україні та ПЦУ, яка є виступає за 

поновлення зв’язку українського православ’я зі світовою православною 

спільнотою у статусі автокефальної помісної церкви.  

Геополітичні інтереси сторін цього конфлікту зумовлюють їхні симпатії до 

тих політичних сил, які стоять на протилежних позиціях у питанні 

взаємовідносин з Російською Федерацією. Навіть спільні позиції Комуністичної 

партії України з прихильниками російського православ’я в Україні 

обумовлюються не світоглядними розбіжностями, а єдиною стратегічною метою 

– поновлення союзу з «братнім російським народом». Тож Україна стала полем 

боротьби між двома головними центрами світового православ’я: Москвою та 

Константинополем. 

Релігійний конфлікт в Україні не консолідує націю, натомість він став 

бар’єром для національної єдності, особливо у контексті агресивної політики 

Російської Федерації проти України, коли політичне та військове  протистояння 
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переноситься на протистояння православних церков в Україні, яке стає одним з 

інструментів зовнішньої політики країни-агресора.  

Релігійний чинник стає епіцентром соціальної та національної напруги, 

чинником дезінтеграції української нації, причиною інших соціальних 

конфліктів від церковної власності до відкритої підтримки та розпалювання 

ворожнечі між різними соціальними та територіальними групами в Україні, 

окремими громадянами України. 

Тому поширення в ефірі одного з супутникових телеканалів України, 

телеканалу «Максі-ТВ», відомим політиком П. Симоненком мови ворожнечі по 

відношенню до однієї зі сторін релігійного конфлікту в Україні, погіршує вже 

існуючу ситуацію та стигматизує одну зі сторін цього конфлікту, з метою 

обстоювання та навмисної й активної підтримки цього конфлікту та приниження, 

посягання на репутацію та права осіб за ознакою належності до ПЦУ.  

Таким чином, наведені висловлювання зроблені за умов, коли вони з 

великою ймовірністю можуть погіршити уже й так напружену ситуацію. На 

сьогодні релігійні організації, окремі особи, за ознакою належності до релігійних 

організацій, зокрема до ПЦУ, власність релігійних організацій та громад в 

Україні стають об’єктами насильницьких нападів, спричинених ворожнечею на 

релігійному ґрунті, тому реакція ЗМІ на поширення мови ворожнечі має бути 

однозначною, з метою недопущення розвитку конфліктної релігійної ситуації в 

Україні. Використання у ЗМІ мови ворожнечі призводять до негативних 

наслідків як для тих, проти кого таку мову спрямовано, так і для суспільства 

загалом.  

Крім того, важливим наслідком поширення засобами масової інформації 

мови ворожнечі є атмосфера ненависті та нетерпимості разом із готовністю 

прийняти або пробачити дискримінацію та насильство, що сприяє подальшому 

розколу та загрожує мирному співіснуванню демократичного суспільства.  

Відповідно до Рекомендацій наведені в Акті перевірки терміни 

використовуються у такому значенні: 

«Обстоювання» в контексті приниження, ненависті чи паплюження означає 

явну, навмисну й активну підтримку таких дій та ставлення щодо конкретної 

групи осіб; 

«Стигматизація» означає застосування негативного ярлика до групи осіб; 

«Ненависть» означає ментальний стан, що характеризується інтенсивними 

та нераціональними емоціями презирства, неприязні й ворожості щодо певної 

групи; 

«Ворожнеча» означає вияв ненависті, що виходить поза межі самого лише 

ментального стану. 

Учасник передачі П. Симоненко є лідером Комуністичної партії України 

(перший секретар ЦК КПУ з 19 червня 1993 року), народний депутат України з 

II по VII скликання, що значно підсилює здатність впливу поширення мови 

ворожнечі на аудиторію телеканалу у порівнянні з можливими аналогічними 

висловлюваннями осіб, які не є політичними, релігійними, громадськими 

діячами або журналістами. Приклад використання політичними діячами різкого 
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тону висловлювань сприяє тому, що публічний дискурс стає образливим і 

нетерпимим.  

Як вказував Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у п. 56 справи Zana v 

Turkey, оцінюючи, чи було порушено статтю 10 Європейської конвенції про 

захист прав людини в контексті мови ворожнечі, слід зважати на контекст, в 

якому було озвучено те чи інше висловлювання. При цьому під час аналізу 

контексту в п. 60 рішення також бралися до уваги особа промовця та медіа, через 

який транслювалися погляди цієї особи.  

Як зазначив ЄСПЛ у справі Jersild v Denmark аудіовізуальні медіа мають 

значно швидший та потужніший ефект за друковані ЗМІ. Так само суд у справі 

Feret v Belgium наголосив, що політики у своїх виступах мають запобігати 

розповсюдженню інформації, що спричиняє нетолерантність та ворожнечу.  

Факти публічних висловлювань П. Симоненка в ефірі українських 

телерадіокомпаній з ознаками мови ворожнечі були неодноразово зафіксовані 

Національною радою та отримали відповідну правову оцінку у рішеннях 

Національної ради та судових органів України. 

Так, 09.06.2016 Національна рада ухвалила рішення № 1231 «Про 

результати позапланової перевірки ТОВ «Гамма-Консалтинг», м. Київ  

(НР № 00372-м від 20.04.2006, багатоканальне ТБ)», яким ліцензіату оголосила 

попередження у зв’язку з тим, що визнала порушення вимог: 

абзаців тринадцятого та чотирнадцятого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для поширення інформації, яка порушує законні права та 

інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи, не 

допускається використання телерадіоорганізацій для здійснення інших вчинків, 

за якими наступає кримінальна відповідальність); 

частини другої статті 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких 

заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного 

тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний 

образ осіб, які обіймали керівні посади у комуністичній партії (посаду секретаря 

районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР 

(УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім випадків, 

пов'язаних з розвитком української науки та культури), працівників радянських 

органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів 

державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті);  

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація не 

може бути використана для закликів та 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),  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605712/ed_2018_05_15/pravo1/T375900.html?pravo=1#605712
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605742/ed_2018_05_15/pravo1/T375900.html?pravo=1#605742
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2015_04_09/pravo1/T112939.html?pravo=1


9 

 

оскільки у передачах «Опозиційна думка» та «Наголос. Підсумки.» 

містилася інформація, трансляція якої свідчить про використання 

телерадіоорганізації для розпалювання ворожнечі, приниження честі та гідності 

українського народу, заперечення або виправдання злочинного характеру 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинного 

характеру націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, 

створення позитивного образу осіб, у зв’язку із наявністю в ефірі телеканалу 

«Гамма» висловлювань П. Симоненка, які мають ознаки розпалювання 

національної ворожнечі.  

Зазначене рішення оскаржувалось в судовому порядку, але всі три судові 

інстанції підтвердили правомірність застосування санкції  Національною радою 

за вчинені ТОВ «Гамма-Консалтинг», м. Київ,  порушення. 

Про тенденційність, системність і регулярність телевізійних виступів 

П. Симоненка, які містять мову ворожнечі та спрямовані на розпалювання 

національної та релігійної ворожнечі, також свідчать рішення, ухвалені 

Національною радою протягом 2021 року. 

Так, рішенням № 130 від 12.02.2021 Національна рада визнала наявність 

закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у 

висловлюваннях П. Симоненка, які були поширені протягом серпня-грудня 2019 

року в ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ. 

Рішенням № 688 від 27.05.2021 Національна рада визнала наявність закликів 

до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях 

П. Симоненка, які були поширені 29.01.2021, 30.01.2021 та 31.01.2021 в ефірі 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ. 

Позиція П. Симоненка з питань, які були порушені під час трансляції 

передачі, неодноразово була публічно оприлюднена у засобах масової 

інформації, зокрема і на телеканалі «Максі-ТВ», а тому заздалегідь була відомою 

редакції та керівництву ТОВ «НАША ПРАГА». 

Тож знаючи з попередніх публічних виступів змістовне наповнення та різку 

тональність висловлювань П. Симоненка, а також прийняті рішення судових 

органів та Національної ради, автори та ведучі телепередачі «Марафон» мали б 

зважити на ці факти. Натомість вони надали значну частину ефірного часу 

П. Симоненку як єдиному промовцю, щоб політик висловив свою точку зору без 

критичного ставлення ведучих до його висловлювань, без участі опонентів чи 

демонстрації у будь-який інший спосіб альтернативної точки зору під час 

трансляції телепередачі. 

Очевидно, що запрошуючи П. Симоненка до участі у передачі, керівництво 

та журналісти ТОВ «НАША ПРАГА» мали б враховувати відповідний 

соціально-політичний контекст, натомість політику було надано майданчик для 

поширення упереджених стереотипів, мови ворожнечі і не було забезпечено 

баланс різних думок з питань, які становлять суспільний інтерес, зокрема щодо 

діяльності різних релігійних організацій в Україні, що дає підстави стверджувати 
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про умисний та свідомий характер організації трансляції передачі «Марафон» за 

участю лідера Комуністичної партії України. 

Відповідно до статті 35 Конституції України «кожен має право на свободу 

світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 

релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 

колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність». 

Відповідно до статті 4 «Рівноправність громадян незалежно від їх ставлення 

до релігії» Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» «будь-

яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи непрямих 

переваг громадян залежно від їх ставлення до релігії, так само як і розпалювання 

пов'язаних з цим ворожнечі й ненависті чи ображання почуттів громадян, тягнуть 

за собою відповідальність, встановлену законом». 

Таким чином, у питаннях висвітлення засобами масової інформації 

діяльності релігійних організацій, конкретних конфесій стоїть задача знайти 

баланс між свободою слова та правом на свободу від дискримінації, образи за 

ознаками належності до тієї чи іншої релігії/конфесії, зміцнення злагоди, добрих 

відносин у такій чутливій сфері, як релігія чи свобода совісті. Мовники мають 

право критично висловлюватись про релігію/конфесію, законом не заборонено 

можливості критикувати будь-яке релігійне вчення, людей з різними 

віросповіданнями, але законом забороняється ображати релігійні почуття вірян, 

адже вони часто є надзвичайно вразливими. 

Статті 9 та 10 Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод гарантують свободу і право на вираження поглядів 

(«кожен має право на свободу думки, совісті і релігії»). Мовники можуть 

транслювати програми, що критично ставляться до конкретної релігії/конфесії, 

при цьому не ображаючи почуття громадян у зв'язку з їх релігійними 

переконаннями, українське законодавство не заперечує можливість критикувати 

людей різних поглядів або переконань, зокрема релігійних. Втручання держави 

у це право буде непропорційним обмеженням права мовника на свободу 

вираження поглядів та права аудиторії на отримання інформації. 

Проте, відповідно до судової практики ЄСПЛ вирази, які підбурюють або 

виправдовують ненависть на основі нетерпимості (включаючи релігійну 

нетерпимість), не підпадають під захист, передбачений статтею 10 Європейської 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Люди з релігійними переконаннями - незалежно від того, належать вони до 

релігійної більшості чи меншості - не можуть розраховувати на звільнення від 

критики і повинні терпіти і приймати заперечення іншими їхніх релігійних 

переконань і навіть пропаганду інших доктрин. Однак висловлювання, які 

виходять за межі критичного заперечення релігійних переконань інших людей і, 

ймовірно, підбурюють до релігійної нетерпимості можуть законно вважатися 

несумісними з повагою до свободи думки, совісті та релігії. У таких ситуаціях 

держава може вживати пропорційні обмежувальні заходи. 

Відповідно до Рекомендацій термін «мова ворожнечі» треба розуміти як 

обстоювання, заохочення або підбурювання, у будь-якій формі, до приниження, 

ворожнечі або паплюження щодо певної особи чи групи осіб, а також будь-які 
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вияви утиску, образ, створення негативних стереотипів, стигматизації або погроз 

щодо такої особи чи групи осіб (і будь-яке виправдання всіх цих форм 

вираження) за ознакою «раси», кольору шкіри, походження, національної або 

етнічної належності, віку, інвалідності, мови, релігії чи вірування, статі, гендеру, 

гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації та інших характеристик або 

статусу особи. 

Відповідно до п. 10 вказаних Рекомендацій термін «мова ворожнечі» 

застосовується до: 

обстоювання, заохочення або підбурювання, у будь-якій формі, до 

приниження, ненависті чи паплюження, а також переслідування, образу, 

негативну стереотипізацію, стигматизацію або погрозу; 

використання, яке не тільки має на меті підбурювання до насильства, 

залякування, ворожнечі або дискримінації, але яке можна обґрунтовано вважати 

таким, що матиме зазначені наслідки; 

ознаки, що не зводяться до «раси», кольору шкіри, мови, релігії або 

переконань, громадянства, національної чи етнічної належності та походження. 

Відповідно до п. 4 Статуту Православної церкви України, затвердженого 

рішенням Помісного об’єднавчого собору Православної церкви України від 

15.12.2018, членами Православної церкви України є усі православні християни 

цієї країни (України) незалежно від їхньої національності. Відповідно до п. 5 

цього Статуту Православна церква України складається з релігійних організацій, 

які мають юридичний статус відповідно до положень Конституції та законів 

України, співпрацює з державними органами в межах державного та канонічного 

церковного законодавства щодо служіння церковній єдності, захисту релігійної 

свободи, а також інших питань, що становлять спільний інтерес. 

Канонічні помісні церкви світу записано в диптиху (перелік православних 

автокефальних церков), який складений Вселенським Патріархатом. 

Православна церква України 06.01.2019 була визнана Вселенським Патріархатом 

самостійною помісною церквою. Таким чином, Православна церква України - 

одна з п’ятнадцятьох помісних автокефальних православних церков, 30.01.2019 

отримала офіційну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 

України. 

Тому висловлювання П. Симоненка про те, що Православна церква України 

«это раскольники. И надо открыто об этом говорить», а її діяльність 

спрямована «для того, чтобы расколоть украинское общество, подчинить 

часть тех, кто обслуживает нынешний режим», «формирует режим 

профашистского толку у нас в Украине» є стверджувальними фактичними 

судженнями дискримінаційного характеру, оскільки промовець безпідставно 

поширив на всіх православних християн України, які обрали для себе ПЦУ, 

«інакше» ставлення до релігії, яке «відрізняється», на думку П. Симоненка, від 

ставлення до віри та релігії представників інших церков наявністю реакційних та 

агресивних політичних та ідеологічних мотивів, що не має об’єктивного, 

розумного чи раціонального виправдання. 

П. Симоненко у своїх висловлюваннях дав протилежні характеристики двох 

православних церков в Україні, поширюючи негативний стереотип та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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застосовуючи негативний ярлик (стигматизацію), який підтримує геополітичну 

односторонність та упередженість по відношенню до ПЦУ, називаючи її 

«неканонічною», створеною з реакційних політичних мотивів для «розколу» 

українського суспільства та обслуговування «режиму профашистського 

толку» в Україні на противагу канонічній церкві, яка «православие, я имею ввиду 

каноническое православие, самая миролюбивая конфессия, которая мы, 

естественно, имеем право делать вывод…», ігноруючи наявність національного 

дискурсу щодо обговорення створення, ролі та місця автокефальної церкви 

України у контексті стратегії розвитку сучасної України. 

Зокрема, відповідно до п. 1 та 2 Статуту Православної церкви України, 

затвердженої рішенням Помісного об’єднавчого собору Православної церкви 

України від 15.12.2018: 

1. Православна церква України є частиною Єдиної, Святої, Соборної та 

Апостольської Церкви та невід’ємно єдиною з Матір’ю Великою Христовою 

Церквою в Константинополі і через неї з усіма іншими Православними 

Автокефальними Церквами.  

2. Православна церква України є автокефальною, згідно з наданим їй 

кенотично (через самопожертву) цим статусом, від мученицького священного 

канонічного тіла Константинопольської Матері-Церкви, тобто Святійшого 

Апостольського Вселенського Престолу, та керується, як і подобає, Святим 

Письмом, Священним Переданням, божественними та священними канонами та 

освяченою практикою Церкви, керується відповідно до Патріаршого та 

Синодального Томосу, яким було надано їй автокефальний статус 06.01.2019, а 

також в деталях – зі Статутом, що відповідає їм, при цьому у випадку 

розбіжностей першість належить Томосу.  

Висловлення П. Симоненка про причетність ПЦУ до формування «режиму 

профашистского толку у нас в Украине», формує хибне, раціонально та 

аргументовано не підтверджене, образливе уявлення про підтримку 

православних християн цієї церкви найбільш людиноненависницької ідеології в 

історії людської цивілізації, що означає ментальний стан, який характеризується 

інтенсивними та нераціональними емоціями презирства, неприязні й ворожості, 

заснованої на нетерпимості на релігійному ґрунті, а публічне поширення таких 

висловлювань шляхом трансляції в ефірі телерадіоорганізації ТОВ «НАША 

ПРАГА» означає підбурювання та розпалення ворожнечі, які у контексті 

внутрішньорелігійного конфлікту та агресії Російської Федерації створюють в 

Україні безпосередній ризик дискримінації, ворожнечі або насильства проти осіб 

за ознаками причетності до ПЦУ. 

Про недостатність та формальність вжитих заходів з боку ведучих передачі 

«Марафон» щодо припинення правопорушення під час прямого ефіру свідчить 

тривалий виступ П. Симоненка після попередження ведучих, які надали йому 

змогу в повній мірі висловитись, використовуючи мову ворожнечі. При цьому 

слід підкреслити, що зауваження ведучих не стосувалось вживання  

П. Симоненком мови ворожнечі. 

У листі-поясненні ТОВ «НАША ПРАГА» з цього приводу зазначено, що 

«ведучі передачі «Марафон» кожного разу, коли гість надавав інформацію, яка 
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була на їх думку такою, що не відповідає дійсності та/чи чинному законодавству 

України, переривали гостя, заперечували та надавали правдиву інформацію» та 

«працівниками телерадіоорганізації, а саме ведучими А. Нікіфоровим та  

О. Веремій, було вжито передбачені законом заходи, що підтверджується 

стенограмою передачі, яка міститься у рішенні № 749».  

Однак, із акту моніторингу, що містить розшифровку прямої мови ведучих 

та гостя передачі «Марафон», уповноваженими особами Національної ради 

встановлено, що у відповідь на висловлювання П. Симоненка ведучі лише 

формально зауважували на порушеннях, посилаючись на контроль з боку 

Національної ради, щоб задовольнити законні вимоги Національної ради, а не 

захистити права та інтереси телеглядачів на отримання об’єктивної і 

збалансованої інформації та недопущення використання мови ворожнечі в ефірі. 

Таким чином, зауваження ведучих передачі «Марафон» до висловлювань 

П. Симоненка мало формальний характер і не призвело до припинення 

правопорушення у прямому ефірі та відповідно на наступний день під час 

повторного показу.  

Крім того, ведучими передачі не було наведено раціональних аргументів, 

спроможних збалансувати точку зору промовця, не було наведено також інших 

точок зору з питань релігійного та політичного життя України. Також ведучими 

було проігноровано факти, які розвінчують недостовірність аргументації 

П. Симоненка. 

У листі-поясненні, підписаному директором ТОВ «НАША ПРАГА» 

М.М. Мухіним, ліцензіат стверджує, що «в даному випадку форматом 

телепередачі не передбачено надання різних думок та поглядів, навпаки увага 

зосереджена безпосередньо на думках та поглядах особи, яка відповідає на 

питання інтерв’юера». 

Жанр інтерв’ю, який використали ведучі телепередачі в розмові 

П. Симоненком для збору і донесення інформації до телеглядача, не передбачає 

участь опонентів з альтернативною точкою зору, але натомість передбачає 

обов’язок ведучих/журналістів опонувати однобічній позиції респондента 

своїми запитаннями, репліками і таким чином збалансувати подану в інтерв’ю 

інформацію. 

Телепередача «Марафон» належить до інформаційно-аналітичних та має 

подавати об'єктивну, збалансовану та достовірну інформацію, на отримання якої 

розраховує аудиторія телеканалу. Поширення висловлювань, які підбурюють та 

розпалюють ворожнечу в Україні, не мали контекстуальних чинників, які б 

виправдовували ненависницькі висловлювання П. Симоненка та не можуть бути 

виправдані поширенням цих висловлювань як суспільно важливою інформацією. 

У контексті актуальної станом на дату трансляції передачі загальної ситуації 

в Україні, наявність внутрішньоправославного релігійного конфлікту та агресії 

Російської Федерації проти України, трансляція мови ворожнечі створює 

ситуацію, коли ризик заподіяння шкоди через її публічне поширення 

українським телеканалом стає високим. 

У випадках, коли виникають питання національної безпеки, а ЗМІ 

поширюють висловлювання, які можуть викликати насильство та розпалення 



14 

 

ворожнечі, у практиці Європейського суду з прав людини передбачається більш 

широкий діапазон оцінювання таких висловлювань, який враховує потенційний 

вплив трансляції контенту на національну безпеку та громадський порядок. 

У тих випадках, коли ЗМІ поширюють погляди, які розпалюють та 

підбурюють ненависть у суспільстві в інформаційних або освітніх цілях, 

журналістам чи ведучим необхідно чітко дистанціюватися від них, щоб уникнути 

схвалення такого контенту та передати своє зустрічне повідомлення, щоб 

максимально зменшити можливу шкоду від поширення таких матеріалів. 

Позиція ЗМІ в цьому випадку щодо поширеної мови ворожнечі вказує на 

реальний намір трансляції такого повідомлення, а певною мірою і на підтримку 

змісту повідомлення. 

Таким чином, зміст трансляцій може завдати шкоди як окремим особам, так 

і суспільству загалом, а ліцензіат не вжив достатніх кроків для забезпечення 

адекватного захисту телеглядачів від поширення матеріалів, які містять мову 

ворожнечі. 

Крім того, ліцензіат не надав достатнього контексту, щоб виправдати 

передачу потенційно образливих матеріалів, які перевищують рівень критичного 

ставлення до ПЦУ та порушив баланс між свободою слова та розпаленням 

ворожнечі на релігійному ґрунті.  

Відповідно до судової практики ЄСПЛ вирази, які підбурюють або 

виправдовують ненависть на основі нетерпимості (включаючи релігійну 

нетерпимість), не користуються захистом, передбаченим статтею 10 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Виходячи з того, що до обов’язків держави належить забезпечення мирного 

співіснування релігійних та нерелігійних груп та осіб, що знаходяться під його 

юрисдикцією, забезпечення взаємної терпимості, натомість представлення 

релігійних організацій, їх лідерів провокаційно, з використанням мови 

ворожнечі, здатних зашкодити почуттям прихильників цієї релігії, можна 

сприймати як порушення толерантності, що є основою демократичного 

суспільства, а тому втручання держави у ситуаціях, які загрожують 

демократичному розвитку України, є обґрунтованим у даних випадках і 

відповідає нагальним соціальним потребам.  

Згідно з частиною сьомою статті 4 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» основним принципом державної політики у сфері телебачення і 

радіомовлення є те, що держава всіма можливими законними засобами не 

допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного 

цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і 

жорстокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або 

позитивного їх подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і 

політичний плюралізм у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації. 

Окрім того, П. Симоненко у своєму публічному виступі на телеканалі 

«Максі-ТВ» поширив один з головних фейкових постулатів пропаганди Кремля 

(РФ) про те, що в Україні триває внутрішній конфлікт, називаючи його 

«громадянською війною», тобто такою формою збройного конфлікту на 

території України, яка виключає Російську Федерацію як учасника і сторону 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605698/ed_2018_02_28/pravo1/T375900.html?pravo=1#605698
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_605698/ed_2018_02_28/pravo1/T375900.html?pravo=1#605698
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такого конфлікту: «гражданская война на Донбассе», «когда я говорю, 

характеризуя характер войны, я это даю понимание нашему телезрителю, 

чтобы он понимал, что в Украине надо решать эту проблему», «Украина 

должна решать эту проблему гражданского противостояния на Донбассе». 

У своїх висловлюваннях П. Симоненко використав дискримінаційні, 

образливі та стигматизуючи терміни з негативною конотацією: «режим 

профашистского толку у нас в Украине», «гражданская война на Донбассе», 

«неофашистская идеология», «политика государственной фашизации», 

«неофашизм», «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, «Результаты переворота в 14-ом году... В результате этого к 

власти пришли олигархи и компрадоры, неофашисты и организованная 

преступность. Вот же триумвират во власти сегодня… эти все структуры 

находятся в системе МВД? Им дали оружие. Им по сути дела, открыли 

шлюзы к насилию. И они просто выполняют…» по відношенню до 

політичного керівництва України, правоохоронних органів України, Збройних 

сил України, тієї частини населення України, яка підтримує боротьбу за 

незалежність та територіальну цілісність України, проти агресії Російської 

Федерації, отримуючи за це від П. Симоненка ярлик «фашиста»/«неофашиста».  

Політичне керівництво України, правоохоронні органи та Збройні сили 

України визнаються П. Симоненком джерелом агресії та насильства, загрози та 

небезпеки, їх діям приписується вмотивовані ідеологією «фашизму» дії, 

спрямовані по відношенню до частини власної території та частини громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та 

Донецької областей, порівнюються з найбільш антигуманною в історії людства 

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

конституційних інституцій України, України як держави загалом, розпалити 

ненависть і ворожнечу. 

Подібні форми самовираження можуть мати більш потужний та руйнівний 

ефект у випадку використання засобів масової інформації, особливо в ситуаціях, 

які характеризуються соціальною напругою, а також під час війни та інших форм 

збройних конфліктів, чим характеризується загальний контекст в Україні з 

лютого 2014 року, що залишається актуальним на дати трансляції передачі 

«Марафон». 

П. Симоненко у своїх висловлюваннях поширив негативні стереотипи щодо 

характеристики осіб, які належать до певної соціальної групи, та розглядає всіх 

осіб цієї групи в негативному світлі, незалежно від конкретних характеристик 

окремого члена або членів групи, безпідставно представивши їх як радикальні 

угрупування з екстремістськими політичними, релігійними або соціальними 
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цінностями, несумісними з цінностями демократичного суспільства, що не 

отримало реакції від ведучих передачі, редакційної служби та/чи керівництва 

телерадіоорганізації ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, під час прямої трансляції 

та трансляції з повтором у запису вказаної передачі.  

Покладання провини за збройний конфлікт на території України на Збройні 

сили України та політичне керівництво України має ознаки розпалювання 

ворожнечі та посилення вже існуючого військового протистояння, що може 

призвести до ескалації насильства та агресії на території ОРДЛО, по всій 

території Україні загалом, а також на території покриття сигналом 

супутникового мовлення ТОВ «НАША ПРАГА» шляхом прямої вказівки 

глядачам телеканалу на тих, кого зобразили як відповідальних та винних у 

насильстві та агресії і, таким чином, представники Збройних сил України, 

правоохоронних органів України, які знаходяться в умовах безпосереднього 

ризику для життя і здоров’я, виконуючи свій службовий обов’язок, отримують 

додаткові ризики стати об’єктом насилля. 

Водночас П. Симоненко не згадав про участь у збройному конфлікті на 

Донбасі 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. 

Таким чином, висловлювання П. Симоненка, поширені шляхом публічного 

оприлюднення через електронний засіб масової інформації до невизначеного 

кола глядачів телеканалу «Максі-ТВ», має ознаки розпалення національної 

ворожнечі шляхом приписування безпідставних деструктивних та агресивних 

намірів політичному керівництву України, Збройним силам України, 

громадянам України, вмотивованих, нібито, ідеологією «фашизму» з метою 

організації та проведення військових дій проти частини українських громадян, 

які мешкають на окупованих територіях Луганської та Донецької областей, 

порушення їхніх прав та свобод, названих політиком «громадянською війною», 

що в умовах реального збройного протистояння на території України, 

спричиненого збройною агресією Російської Федерації, може мати серйозні 

наслідки для подальшого поглиблення протистояння, активізації збройного 

конфлікту, загрозі життю та безпеці громадян України. 

У п.5.4.3 Редакційного статуту ТОВ «НАША ПРАГА» зазначено: «Творчий 

працівник зобов'язаний докласти максимум зусиль для того, щоб виправити 

помилки та дати право на відповідь у випадку поширення інформації, яка 

виявилась неточною, недостовірною i спричинила шкоду», однак ведучими та 

керівництвом телеканалу ця вимога редакційного статуту до створення та 

поширення інформації була проігнорована.  

Одним з критеріїв об'єктивності інформації у висвітленні питань, важливих 

для демократичного суспільства, є наявність різних точок зору, відсутність яких 

не може бути виправдана умовами прямої трансляції. 

З боку редакції телеканалу не було спроби збалансувати однобічність та 

упередженість висловленої позиції П. Симоненка. Телерадіоорганізацією не 

було подано альтернативної точки зору з питань внутрішньополітичного та 
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релігійного життя України, що є чутливими для національної безпеки України, 

забезпечення прав та свобод громадян України. 

Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до висловлювань 

першого секретаря ЦК КПУ П. Симоненка, щоб забезпечити надання глядачам 

об’єктивної та повної інформації, зокрема, не вжили належних дій, щоб зупинити 

риторику, яка містить необ’єктивну інформацію та мову ворожнечі, вони лише 

формально і побічно зауважили П. Симоненку на необхідності дотримання 

вимог чинного законодавства, що не призвело до припинення правопорушення 

під час прямого ефіру та відповідно наступного дня у повторі. 

Відтак працівниками телерадіоорганізації були проігноровані обов’язки та 

відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом України 

«Про телебачення і радіомовлення». Так, ведучими передачі не було вжито 

достатньо заходів щодо припинення правопорушення під час прямої трансляції, 

зроблені певні зауваження до висловлювань П. Симоненка були формальними, 

не стосувались припинення використання мови ворожнечі та не мали наслідків. 

Частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» визначено випадки, коли телерадіоорганізація не несе 

відповідальності за порушення, що транслювалися, поширювалися, 

розповсюджувалися без попереднього запису та містилися у виступах, репліках 

особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, крім випадків, коли 

працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення 

правопорушення у прямому ефірі. 

Телерадіоорганізація ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, може не асоціювати 

себе з висловлюваннями П. Симоненка, проте ліцензіат надав платформу 

зазначеному політику для поширення поглядів, які розпалюють ворожнечу та 

ненависть в Україні як у режимі прямої трансляції, так і повторної трансляції у 

записі. 

Передача «Марафон» транслювалась у прямому ефірі 04.05.2021 у часовому 

відрізку з 15:00 до 18:02, часовий відрізок, під час якого П. Симоненком було 

поширено мову ворожнечі, було зафіксовано у часовому відрізку між 17:25 та 

18:02. 

05.05.2021 передача «Марафон» транслювалась повторно у записі у 

часовому відрізку між 05:07 до 05:45 без модерації та редакційних правок, при 

цьому висловлювання П. Симоненка з мовою ворожнечі транслювались між 

05:08 до 05:45. 

Крім того, висловлювання П. Симоненка в ефірі передачі «Марафон» не 

підпадають під категорію «оціночні судження», оскільки відповідно до частини 

другої статті 30 Закону України «Про інформацію» оціночними судженнями, за 

винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, критика, 

оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що 

містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно-

стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири тощо). 

Проте в даному випадку використані П. Симоненком висловлювання 

містять фактичні дані, у тому числі щодо релігійної тематики, які можуть бути 

перевіреними. Ознак того, що вказана інформація може мати ознаки 
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гіперболізації, алегорії або сатири не встановлено. Тому уповноваженими 

особами Національної ради було зроблено висновок, що вказані висловлювання 

не є оціночними судженнями відповідно до Закону України «Про інформацію». 

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, в особі ведучих та/чи реакційного 

контролю не вжили достатніх заходів для припинення правопорушення в 

прямому ефірі, а трансляція передачі у записі зробила озвучену мову ворожнечі 

повторною та поглибила ознаки порушення вимог законодавства щодо 

обов’язків телерадіоорганізації не допускати використання телерадіоорганізації 

для закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, 

перевіряти достовірність поширеної інформації. 

Слід наголосити, що повторна трансляція передач у записі передбачає 

можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих 

працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваного контенту, 

не допускати поширення інформації, яка має ознаки розпалення ворожнечі та 

відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення, 

але цією можливістю редакція та керівництво телеканалу не скористались. 

Вказане є ознакою порушення таких норм Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

частини першої статті 71 (Відповідальність за порушення законодавства про 

телебачення і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери 

програмної послуги, їх керівники та працівники, інші суб’єкти господарської 

діяльності, посадові особи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Винні в порушеннях несуть цивільно-правову, адміністративну 

і кримінальну відповідальність згідно із законодавством України); 

пунктів б) та в) частини першої статті 60 (Творчий працівник 

телерадіоорганізації зобов’язаний: перевіряти достовірність одержаної ним 

інформації; не допускати поширення інформації, передбаченої частиною другою 

статті 6 цього Закону). 

Невчинення керівником телерадіоорганізації або автором (авторами) 

програми та/чи передачі дій щодо недопущення трансляції програм або їх 

відеосюжетів, які сприяють розпаленню ворожнечі і ненависті в Україні, містять 

ознаки їх бездіяльності та невиконання вимог законодавства у сфері телебачення 

і радіомовлення. 

До того ж, рівень деструктивного впливу публічного виступу П. Симоненка 

на глядацьку аудиторію є значним, оскільки промова політика транслювалась в 

ефірі телеканалу «Максі-ТВ», який здійснює мовлення з використанням 

супутникового ретранслятора, що забезпечує розповсюдження сигналу у 

відкритому вигляді на значну територію Європи (зона впевненого прийому 

сигналу). 

А відтак вплив політика подібного рівня як П. Симоненко на аудиторію 

телеканалу може бути цілком прогнозованим та більш значним, ніж подібні 

висловлювання непублічних осіб. 

Під час трансляції, а також після закінчення трансляції у режимі прямого 

ефіру та у записі ліцензіатом висловлювання гостя передачі, які мають ознаки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print#n145
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розпалення ворожнечі та необ’єктивної інформації, не було спростовано або 

уточнено відповідно до вимог чинного законодавства України та власного 

редакційного статуту. 

Відтак, зважаючи на вищенаведені факти, перевіркою встановлено, що 

трансляція передачі «Марафон» в ефірі ТОВ «НАША ПРАГА» 04.05.2021 

(початок о 17:23) та 05.05.2021 (початок о 05:07) є порушенням вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» свідчить про розпалювання національної, расової 

чи релігійної ворожнечі та ненависті і є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про 

стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від 

застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі 

вчинення таких порушень: телерадіоорганізаціями - 25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за: розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті). 

Розглянувши Акт № 139 від 09.07.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, керуючись абзацом четвертим частини другої 

статті 6, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою, шостою та восьмою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»,  статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, абзацу четвертого 

частини другої статті 6, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. Визнати наявність розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ 

«НАША ПРАГА», м. Київ. 

3. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, 

санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного 

збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 
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25 % (119 544,75 грн (сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 

75 копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). 

4. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, у тридцятиденний 

термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо 

стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 25 

% (119 544,75 грн (сто дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 75 

копійок)). Реквізити до оплати: одержувач ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, 

код ЗКПО 37993783, рахунок UA758999980313000056000026011 в Казначействі 

України (ЕАП) у м. Києві, МФО 899998 Поле «Призначення платежу»: 

+;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення платежу: сплата штрафу згідно з рішенням 

Національної ради від 19.08.2021 № 1165, без ПДВ. 

5. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ, з дня набрання 

чинності цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства.   

6. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ. 

7. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НАША 

ПРАГА», м. Київ. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


