
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1306 

 

30.09.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 27 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ 

(НР № 00977-м від 21.10.2016,  

супутникове мовлення, логотип: «ДОМ») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшов запит народного депутата України Геращенко І.В. 

та окремих народних депутатів України, пересланий Головою Верховної Ради 

України Разумковим Д.О. (вх. № 03/37 від 23.07.2021), запит народного депутата 

України Геращенко І.В. (вх. № 3а/16 від 13.07.2021), лист Служби безпеки 

України (вх. № 10/356 від 22.07.2021) з наріканням на розміщення зображення 

мапи Російської Федерації з тимчасово окупованою територією України – 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя 05.07.2021 в ефірі ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 29.07.2021  

№ 967 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради від 30.07.2021 № 5а/192 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА 

ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, за результатами якої 

складено Акт № 172 від 27.08.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

було повідомлено рекомендованим листом вих. № 17/1355 від 03.08.2021. 

У ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ  

(НР № 00977-м від 21.10.2016), за 05.07.2021 зафіксовано повтор передачі 

«Русский дневник», на початку (о 01:18) та в кінці (01:24) якої було розміщено 

мапу Російської Федерації, що включає тимчасово окуповану територію 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, що є ознакою порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:  

- 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).  
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Відповідно до пункту третього рішення від 29.07.2021 № 967 Національна 

рада зобов’язала ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ 

УКРАЇНИ», м. Київ, у термін до 17.08.2021 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 05.07.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- сітку мовлення за 05.07.2021 із розподілом передач відповідно до 

програмної концепції мовлення. 

Листом (вх. № 16/3590 від 16.08.2021) ліцензіат надіслав письмові 

пояснення від 20.07.2021 № 823, витяг з журналу обліку передач ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ» за 

05.07.2021 (ефірний логотип «ДОМ»); сітку мовлення із розподілом передач 

відповідно до програмної концепції мовлення за 05.07.2021, висновок службової 

перевірки від 07.07.2021, наказ про накладення дисциплінарних стягнень від 

09.07.2021 № 77, відеовибачення.  

У своїх поясненнях ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 

ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, наголошує, що під час проведення 

службової перевірки встановлено, що причиною інциденту була службова 

недбалість відповідальних за виробничий процес співробітників. 

За інформацією ліцензіата, перевіркою, яка була проведена Департаментом 

захисту національної державності Служби безпеки України, щодо поширення в 

ефірі телеканалу «ДОМ» мапи, на якій територія Автономної Республіки Крим 

позначена як частина Російської Федерації, визначено, що в діях працівників ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

ознак злочинів, досудове розслідування яких відповідно до статті 216 

Кримінального процесуального кодексу України віднесено до підслідності 

слідчих органів безпеки, не виявлено. 

Відповідно до абзацу третього статті 2 Конституції України, територія 

України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Положення 

частини першої статті 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

зазначають, що тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною 

території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. 

Резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй (далі – 

Резолюція ГА ООН) «Територіальна цілісність України» № 68/262 від 

27.03.2014, Резолюції ГА ООН «Ситуація з правами людини в Автономній 

Республіці Крим та місті Севастополі, Україна» (№ 71/205, № 72/190, № 73/263, 

№ 74/168) та Резолюції ГА ООН «Проблема мілітаризації Автономної 

Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й 

Азовського морів» (№ 73/194, № 74/17) були ухвалені у зв’язку із порушенням 

Російською Федерацією норм міжнародного права і підтверджують суверенітет, 

політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її 

міжнародно визнаних кордонів. 
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Присутність зображення території Автономної республіки Крим та  

м. Севастополя у складі Російської Федерації в ефірі українського телевізійного 

каналу сприяє визнанню анексії української території країною-агресором, 

використання подібної візуалізації на мапі та відсутність коментаря створює для 

телеглядачів можливість для сприйняття Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя як території, що не входить до складу України, що суперечить 

конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну 

цілісність нашої держави. 

Таким чином, інформація, розміщена в ефірі ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА 

ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 05.07.2021 у передачі 

«Русский дневник» о 01:18 та 01:24 і поширена шляхом публічного 

оприлюднення через засіб масової інформації до невизначеного кола глядачів 

телеканалу з логотипом «ДОМ», є необ’єктивною. 

Слід наголосити, що повторна трансляція передач у запису передбачає 

можливість перевірки достовірності та об’єктивності поширеної інформації та є 

обов’язком працівників телерадіоорганізації. 

 Під час повторної трансляції передачі (у запису) працівниками ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, не 

було вжито заходів із припинення дій, які містять ознаки правопорушення, що 

призвело до поширення необ’єктивної інформації. 

Отже, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограм від 

05.07.2021 та за результатами аналізу наданих документів та матеріалів ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

зафіксовано наявність порушення вимог Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»:  

- 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).  

Розглянувши Акт № 172 від 27.08.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною п’ятою статті 6, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою та шостою 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 ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 

ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, пунктів а) та в) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», 

м. Київ, НР № 00977-м від 21.10.2016, оголосити попередження. 
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3. Зобов’язати ліцензіата ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА 

ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ, з дня набрання чинності цим рішенням 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.  

4.  Копію цього рішення надіслати ліцензіату ДП «МУЛЬТИМЕДІЙНА 

ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ.  

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ДП 

«МУЛЬТИМЕДІЙНА ПЛАТФОРМА ІНОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


