
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 107 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ 

(НР № 00325-м від 30.08.2018,  

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «ЕСПРЕСО») 

 

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 00325-м від 30.08.2018), за 19.11.2021 зафіксовано 

трансляцію передач: «Змістовно з Єгором Чечериндою» (початок трансляції о 

00:00, о 05:10, о 16:20), «Коментар» (початок о 12:21), в яких було 

продемонстровано документи: лист начальника Головного управління розвідки 

Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби від 

22.06.2020 № 222/2Р/2-773 ЦТ (далі – Лист) та Звіт начальника спеціального 

резерву ГУР МО України полковника Юрія Семенюка про проведення 

спеціального заходу «АВЕНЮ» від 04.08.2020 (далі – Звіт). 

Вищезазначений Лист має гриф секретності «цілком таємно» (ЦТ), що 

зазначено безпосередньо в реєстраційному індексі документа. У тексті Звіту 

містяться назви декількох документів із грифом секретності «цілком таємно» 

(ЦТ). 

Вказаний Лист містить важливу інформацію, ступінь обмеження доступу 

та рівень охорони державою, а Звіт – посилання на секретну документацію та 

ознаки державної таємниці (секретної інформації), визначені Законом України 

«Про державну таємницю», як вид таємної інформації, що охоплює відомості у 

сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної 

безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди 

національній безпеці України. 

З огляду на ступінь обмеження доступу до документів, продемонстрованих 

в ефірі загальнонаціонального телеканалу,  Національною радою України з 

питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) було надіслано 

лист начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України 

Кирилу Буданову (вих. № 17/2254 від 08.12.2021) з проханням підтвердити чи 

спростувати належність вказаних вище документів до категорії документів, що 

містять відомості, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, 

яка охороняється законом. У своїй відповіді від 22.12.2021 вих. № 222/8/2091 

(зареєстровано в Національній раді 04.01.2022, вх. № 16/27) начальник 

Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов 
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підтвердив наявність у вказаних оприлюднених документах відомостей, що 

становлять державну таємницю.  

Таким чином, трансляція 19.11.2021 передач: «Змістовно з Єгором 

Чечериндою» та «Коментар» в ефірі ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ (ліцензія на 

мовлення НР № 00325-м від 30.08.2018), містить ознаки порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу другого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для поширення відомостей, що становлять державну 

таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши результати моніторингу телепрограми ТОВ «ГОЛДБЕРРІ», 

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00325-м від 30.08.2018), за 19.11.2021, 

керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», абзацами третім та шостим 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 «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ  

(НР № 00325-м від 30.08.2018), з метою перевірки дотримання вимог Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу другого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для поширення відомостей, що становлять державну 

таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом); 

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

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 25.02.2022 по 12.03.2022 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, у термін до 02.03.2022 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки: 

- завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 19.11.2021; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 19.11.2021 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 
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4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛДБЕРРІ», м. Київ, у термін до 02.03.2022 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/  Олена НІЦКО 

 


