
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 117 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про звернення до Міністерства культури  

та інформаційної політики України щодо внесення особи  

до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці  

 

Дмитро Костянтинович Кісельов – російський журналіст, заступник 

генерального директора Всеросійської державної телерадіокомпанії, 

генеральний директор російського державного міжнародного інформаційного 

агентства «Росія сьогодні», автор та ведучий інформаційної передачі «Вісник 

тижня» (мовою оригіналу «Вести недели») (далі по тексту – «Вести недели»). 

Указом Президента України від 21.06.2018 № 176/2018 «Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року «Про 

застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та 

інших обмежувальних заходів (санкцій)» прізвище Кісельова Д.К. було 

включено до санкційного списку безстроково. Рішенням Ради Європейського 

Союзу від 21.03.2014 № 2014/151/CFSP до Кісельова Д.К. було застосовано 

персональні санкції за дії, які підривають чи загрожують територіальній 

цілісності, суверенітету і незалежності України.   

15.06.2017 Суд Європейського Союзу в Люксембурзі виніс рішення у справі 

T-262/15 за позовом Д. Кісельова до Ради Європейського Союзу.  

Відповідно до вказаного рішення Суду, Д. Кісельов був одним із 

центральних діячів урядової пропаганди, що підтримала розміщення 

російських військ в Україні. Під керівництвом Д. Кісельова інформаційне 

агентство висвітлювало події в Україні, сприятливі для російського уряду, чим 

надало підтримку політики цього уряду щодо ситуації в Україні.  

Рада Європейського Союзу вважає, що дії Російської Федерації в Україні є 

«війною чи серйозною міжнародною напругою, що становить загрозу війни».  Дії 

Д. Кісельова як посадової особи, так і журналіста було оцінено так: «займався 

пропагандистською підтримкою військових дій Російської Федерації в Україні й 

активно підтримував дії чи політику, що підривали або загрожували 

територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».  

У матеріалах Суду визначено, що критерієм та загальною метою 

застосування обмежувальних заходів проти Д. Кісельова було припинення 

політики дестабілізації України, збереження миру, запобігання конфліктам і 

зміцнення міжнародної безпеки. Це відповідає цілям зовнішньої політики та 

політики безпеки ЄС, принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176/2018#Text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.086.01.0030.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2014%3A086%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015TJ0262&qid=1644329783352
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Таким чином, на міжнародному рівні було визнано, що Д. Кісельов є 

особою, яка загрожує миру, безпеці, стабільності, суверенітету та 

територіальній цілісності України, а факти засвідчують, що з березня 2014 

року Д. Кісельов був та залишається одним із головних провідників 

державної пропагандистської кампанії у ЗМІ Російської Федерації. 

Відповідно до висновків Комісійної та комплексної психолого-

лінгвістичної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових 

експертиз від 14.11.2014 № 5751/5752/14-32, висловлювання Д. Кісельова у 

передачі «Вести недели» від 02.03.2014 були визнані такими, що пропагують 

винятковість, зверхність або неповноцінність осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження. 

Пропагандистська діяльність Д. Кісельова продовжується і сьогодні.  

У передачі «Вести недели» від 31.01.2022 Д. Кісельов висловився (мовою 

оригіналу): «На Украине сейчас о войне… чуть ли не из каждого утюга. Все 

взвешивают шансы нападения со стороны России, а параллельно 

отрабатывают военные наступательные операции в городских кварталах. 

Вооружают резервистов. Кому стволов не хватает, тех просят нести 

охотничьи арсеналы из дома. Добробаты готовы отвоевать Крым, Донбасс и 

территории нашего юга: Кубань, Ростов-на-Дону…  Бытует мнение, что война 

нужна Зеленскому и режиму, поскольку война все спишет. Все провалы, 

цветущую коррупцию, заоблачные цены на все и общий розвал, безумные долги. 

Все это можно похоронить под обломками и в пожаре войны… А свалить 

можно на Россию. Зеленский, что пришел к власти под лозунгом мира, оказался 

столь беспомощным, что ему не осталось ничего, кроме как подчиниться 

нацикам и американцам, и спалить страну». 

Д. Кісельов використовує агресивну риторику, без доказів, не 

спираючись на джерела інформації, що є притаманним для відповідального 

журналіста, поширює відверту дезінформацію та викривляє факти, 

подаючи західні країни і Україну як агресорів, та створює «інформаційний» 

привід для нападу Російської Федерації на Україну, приписуючи неіснуючі 

агресивні наміри, зокрема про наміри України захопити частину територію 

Російської Федерації.  

У передачі «Вести недели» від 16.03.2014 Д. Кісельов заявив про те, що 

Росія – єдина країна, здатна перетворити США у радіоактивний попіл. Подібні 

пропагандистські аргументи ядерного шантажу лунають і сьогодні. Так, у 

передачі «Вести недели» від 16.12.2021 він висловився (мовою оригіналу): 

«Нестандартная ситуация требует нестандартных подходов. Во-вторых, 

карты на руках у нас очень сильные. Наше гиперзвуковое оружие гарантировано 

означает ответ, о котором Америке так неприятно слышать. Превращение в 

радиоактивный пепел в качестве ответного удара в течении тех самых 5 

минут подлетного времени».  

Постійною темою передачі «Вести недели» за участю Д. Кісельова є 

розпалювання ворожнечі до українського народу, гуманізація незаконних 

збройних терористичних формувань на території окремих районів Донецької та 
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Луганської областей (ОРДЛО) та надання майданчику для закликів до посилення 

збройного протистояння з Україною. Один із сюжетів передачі «Вести недели» 

від 31.01.2022 мав назву «Поддержим Донбасс!». У супроводі коментаря  

Д. Кісельова сюжет містив заклики представників політичних партій Російської 

Федерації до керівництва Російської Федерації щодо військової підтримки 

ОРДЛО. 

Враховуючи тривалу пропагандистську діяльність Дмитра Костянтиновича 

Кісельова, спрямовану на розпалювання війни, ворожнечі та ненависті в Україні, 

виправдання агресії Російської Федерації проти України та інші дії, які 

підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та 

незалежності України, міжнародній безпеці, керуючись частиною другою статті 

24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», частиною шостою статті 15 Закону України «Про 

кінематографію», Рішенням Конституційного Суду України від 21.12.2021  

№ 3-р/2021, Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України 

щодо внесення Дмитра Костянтиновича Кісельова до Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці. 

2. Копію цього рішення надіслати на розгляд Міністерству культури та 

інформаційної політики України.  

3. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради О. Бурмагіна.  
 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


