
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1302 

 

30.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 27 
 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2», м. Київ  

(НР № 00054-м від 23.08.2018,  

загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-2), логотип: «К2 (комбіноване)) 

 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00054-м від 23.08.2018), за 25.09.2021 у 

проміжку часу між 22:13 та 23:00 зафіксовано трансляцію передачі «Дачна 

відповідь» («Дачный ответ»). Передачу присвячено дизайну та ремонту дачних 

будинків. Відповідно до прикінцевого копірайту виробником передачі є 

російська компанія (мовою оригіналу): ООО «ТЕЛЕЦЕХ», РФ, г. Москва, 

Нижний Сусальный пер., д. 5 стр. 15, 2016. Передача транслювалась у запису. 

Фрагмент трансляції передачі (у проміжку часу між 22:35 та 22:36) містив 

висловлювання ведучого: «Самая еффектная в новой гостиной – вот эта 

стена. Ажурные панели сделаны из МДФ методом лазерной резки по эскизам 

автора проекта Наталии С. Подобные решетки можно встретить и в 

старинных арабских или турецких дворцах, в том числе и в России, например, 

в Бахчисарайском дворце в Крыму». 

Зміст висловлювання ведучого чітко вказує на те, що він констатує факт 

територіальної приналежності АР Крим до Російської Федерації. 

Поширення у вищезазначеній передачі інформації про те, що АР Крим є 

складовою частиною Російської Федерації, в ефірі українського 

загальнонаціонального телеканалу сприяє формуванню серед аудиторії 

телеканалу усвідомлення правомірності окупації української території, а саме 

Автономної Республіки Крим, країною-агресором, що є ознакою порушення 

ліцензіатом вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу дев’ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

- пункту в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

поширювати об`єктивну інформацію). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80


2 

 

Розглянувши результати моніторингу телепрограми ТОВ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«К2», м. Київ, за 25.09.2021, 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 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 ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2», м. Київ (НР № 

00054-м від 23.08.2018), з метою перевірки дотримання вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу дев’ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

- пункту в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана: 

поширювати об`єктивну інформацію). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 19.10.2021 по 01.11.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «К2», м. Київ, у термін до 21.10.2021 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 25.09.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- сітку мовлення за 25.09.2021 із розподілом передач відповідно до 

програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕКАНАЛ «К2», м. Київ, у термін до 21.10.2021 

надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, 

які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 
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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 

 

 

 


