
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 167 

 

24.02.2022                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 
Про звернення до Міністерства культури  

та інформаційної політики України щодо внесення  

до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці  

 

З огляду на ескалацію агресивної політики Російської Федерації щодо 

України, Національною радою у період з 08.12.2021 року по 13.02.2022 року було 

проаналізовано передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» та «Недільний 

вечір з Володимиром Соловйовим», автором і ведучим яких є російський 

журналіст Володимир Рудольфович Соловйов (дата та рік народження: 

20.10.1963 року). 

 Передачі транслюються на телеканалах «Россия 1» та «PTP - Планета», 

отримувачем ліцензії та засновником яких є Всеросійська державна телевізійна і 

радіомовна компанія (ВДТРК), державне унітарне підприємство Російської 

Федерації. Вказані телеканали фінансуються російським урядом для здійснення 

інформаційної діяльності, сприятливої для російської державної політики, що 

знаходить своє втілення та відображення  у їхній редакційній політиці. 

Інформаційні передачі у форматі ток-шоу В. Соловйова складають значний обсяг 

програм телеканалів «Россия 1» та «PTP - Планета», мають постійне місце у сітці 

мовлення (у період з 08.12.2021 по 13.02.2022 транслювалось 38 випусків 

передач), значний хронометраж: від 2 до майже 3 годин кожна передача.  

Указом Президента України № 203/2021 від 21 травня 2021 року «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року 

«Про застосування персональних спеціальних економічних та інших 

обмежувальних заходів (санкцій)», Федеральне державне унітарне підприємство 

«Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія» було включено до 

санкційного списку.  

За результатами моніторингу та аналізу 38 випусків передач «Недільний 

вечір з Володимиром Соловйовим» та «Вечір з Володимиром Соловйовим» було 

зафіксовано 92 фрагменти, у яких як сам В. Соловйов, виконуючи обов’язки 

ведучого передачі, так і запрошені гості його передач у публічний спосіб 

шляхом розповсюдження через засоби масової інформації поширювали 

висловлювання з ознаками порушення міжнародного права та українського 

законодавства: заклики до насильницької зміни конституційного ладу 

України, територіальної цілісності України, закликів до розв’язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганда винятковості, 
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зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, 

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

стану, соціального походження, закликів до вчинення терористичних актів, 

посягання на права і свободи людини.  

Відповідно до статті 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права: 

1. Будь-яка пропаганда війни повинна бути заборонена законом. 

2. Будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної 

ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або 

насильства, повинен бути заборонений законом.  

Генеральною Асамблеєю ООН у резолюції 110 (ІІ) від 03.11.1947 року  було 

визначено: «Генеральна Асамблея засуджує будь-яку форму пропаганди у будь-

якій країні, що має на меті або здатна створити і посилити загрозу миру, 

порушити мир або посилити акт агресії».  

У передачах В. Соловйова Національною радою було зафіксовано 

висловлювання, які містять обґрунтування та виправдання агресивних дій 

(війни) Російської Федерації проти України та країн НАТО. Автор та 

ведучий програми неодноразово здійснював пропаганду війни через 

провокації, збудження/підбурювання, застосування образливої лексики та 

маніпулювання фактами, грубо порушуючи стандарти професійної 

журналістики.  

У передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» 13.12.2021 року                        

В. Соловйов висловився так: «Наши коллеги выявили сall-центры, которые в 

основном находятся в городе Днепропетровске… Они работают. Они 

занимаются тем, что в мире называется криминальная активность. У меня 

возникает вопрос. А почему не нанести по этим местам точечный ракетный 

удар, т.е. там сидят бандиты, которые осознанно работают тем, что 

обманывают российских держателей кредитных карт и счетов в банках, 

выманивая у них деньги. Они осознают преступность своей деятельности. Мы 

точно знаем, где они находятся… Почему не нанести по этим местам 

ракетный удар? ... Мы знаем точно, что Украина – террористическое 

государство финансовых аферистов, бандитов, мошенников и мерзавцев». 

У передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» 19.01.2022 гість передачі 

С. Багдасаров (директор Центру вивчення країн Ближнього Сходу та 

Центральної Азії) висловився так: «У нас есть все возможности, чтобы 

организовать свержение существующего режима в Киеве и привода к власти 

пророссийски ориентированных людей - или в Киеве, или от Одессы до Харькова. 

Это не дестабилизация ситуации. Это возвращение наших исторических 

земель… У нас есть все возможности. Первое. Значительная часть населения 

Украины – русское по ментальности. Такой возможности никогда не было. 

Выигрышная ситуация. Проигрывать позорно. Второе. Значительная часть 

исповедуют русскую православную церковь, православные люди. Третье. Эти 

люди имеют нашу общую историю. Четвертое. Две тысячи двести километров 

граница с ними. Это выигрышная ситуация, которая может привести к 

вытеснению и уничтожению проамериканского режима». 
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В. Соловйов у передачі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим» 

30.01.2022 висловився: «Я считаю, что это возможно только в случае 

реальных боевых действий, в результате которых будут показаны новые 

типы вооружений, однозначно показывающие странам НАТО, что у них нет 

другого варианта. Но просто так, чтобы только на основании разговоров 

Запад сказал, да, мы проиграли, мы отступаем к 1997 году, невозможно, потому 

что это приведет к глубочайшим изменениям внутри политических структур 

Запад. Там будет кризис, всю власть сметут, поэтому нужна будет 

демонстрация вот этих самых военных возможностей. Вот о чем я говорю».   

19.01.2022 у передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» гість передачі 

Я. Кедмі, проросійський пропагандист, керівник спецслужби «Натів» в 1992-

1999 роках: «Я думаю, что российские войска Россия будет вынуждена ввести 

в Украину. Почему? Вот когда этот режим рухнет, нужны будут только 

российские войска, чтобы спасти майданцев и «Правый сектор» от гнева 

народа Украины. Их будут убивать по подворотням, их будут вешать на 

столбах, с них будут сдирать шкуры. Украинцы не простят Одессу - заживо 

сожжённых. В Харькове – кто скажет, что он – «Правый сектор», это будут 

последние слова, которые он скажет в своей жизни. За все те унижения, за все 

те зверства, за все то, что они втоптали в Украину, народ Украины учинит над 

ними самосуд, а власти не будет. И только российские войска смогут защитить 

этих убогих от справедливого гнева украинцев. Ну, тогда я думаю, все 

согласятся, что да, только российские войска могут навести порядок и спасти 

жалкие жизни этих еще нескольких тысяч потомков Бандеры, плачущих и 

валяющихся в своем дерьме, чтобы их там не утопили. Я думаю такое будет 

будущее Украины». 

19.01.2022 у передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» І. Марков, 

народний депутат України VII скликання: «Пока нас пытаются втянуть, как 

говорил ваш президент, опять заболтать эту тему, идет активная поставка 

оружия, которое реально может стоить дополнительных жертв, когда мы 

пойдем освобождать свою Родину. А я уверен, что это будет в ближайшее 

время, потому что дальше терпеть это просто невозможно. Тут с 

геополитической точки зрения все понимают, что мы сильные, что Россия 

стала сильной, но важно, чтобы враги понимали, что мы готовы применить 

эту силу. А просто так никто в это, никогда не поверит, пока ты ее где-то 

не применишь. Как бы кому-то это нравится, не нравится, то есть для того, 

чтобы с нами считались по полной программе, мы обязаны применить эту 

силу. И вероятнее всего, так сказать, и для нас полезней, и народ Украины 

мы параллельно спасем, если мы ее применим, выбьем зубы вот этой 

нацистской украинской погани, которая захватила власть в стране, которой 

не важно, как голосуют люди, не важно, 73% голосовали не за Зеленского же, 

они голосовали за действия, которые он должен совершить... Поэтому мы все 

равно должны показать силу, показать зубы, показать принципиальность». 

Вказані твердження спрямовані на адресата комунікації – глядачів передачі 

з метою спонукати їх до певної дії або сукупності дій. Вказані твердження 

спрямовані аби сформувати у глядача позитивне сприйняття війни, виправдати 
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її необхідність, своєчасність, пояснити наявність у неї раціональної мети, 

обґрунтувати моральну та матеріальну можливість здійснення акту війни 

державою Російською Федерацією проти України.   

Термін «пропаганда» має багато різних трактувань та визначень, проте 

пропагандистський текст характеризується наміром впровадити у свідомість 

адресата уявлення про певний стан речей, що супроводжується їх позитивною 

оцінкою та негативною оцінкою альтернатив. 

У передачах В. Соловйова використовується підвищено емоціональна, 

глибоко та непропорційно образлива для українців аргументація у вигляді 

сильнодіючих негативних образів і апеляції до міфології, які не лімітуються з 

точки зору достовірності, суспільної моралі. Формулювання альтернативних 

позицій, термінів та наративів щодо України є спрощеними, поширюються 

систематично і багаторазово: «Україна є  терористичною країною», «в Україні у 

2014 році відбувся незаконний державний переворот», «влада в Україні сповідує 

нацизм», «нацистские украинские войска» тощо.  

 Фрагмент передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» 10.02.2022:  

«Терминология такая, что у Лаврова, что у Лукашенко, что у Путина: 

нацики, нелегальный захват власти, нацистская власть». 

В. Соловйов вдається до маніпуляцій з форматом передачі та термінами, 

яким надається негативна конотація та пропагандистський зміст, наприклад 

«бандерівці» - «бандеровская сволочь», «сволочь, присягнувшая Гитлеру» тощо.  

Термін використовується у розумінні «людей, які підтримували нацистську 

ідеологію та/або співпрацювали з німецькими нацистами у часи Другої світової 

війни» з метою стигматизації та образи українців, які борються з агресією 

Російської Федерації, виконують свій конституційний обов'язок щодо захисту 

незалежності та територіальної цілісності України, мешканців західних областей 

України, українських військових та працівників правоохоронних органів, 

державних службовців та посадових осіб, українських політиків тощо. Подібні 

заяви можуть бути сприйняті як заклик до агресії та насилля проти значної 

частини населення України.   

В. Соловйов у своїх передачах неодноразово у своїх висловлюваннях 

використовував дискримінуючі, образливі та провокаційні терміни, зокрема 

«нацисти», «фашисти» по відношенню до українського народу, Збройних сил та 

правоохоронних органів України, союзників України у боротьбі з російською 

агресією з метою затаврувати їх, порівнюючи із загальновизнаними історичними 

прикладами і зразками людиноненависництва, з метою посіяти страх і ненависть 

як до окремих громадян України, так і держави загалом, розпалити національну 

ненависть, загострити та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в 

Україні.   

Формат передач ток-шоу передбачає  наявність альтернативних точок зору, 

наявність розумного балансу думок, що відповідає головним принципам 

демократичних ЗМІ, проте, формат передач В. Соловйова спотворюється тим, 

що учасники, які, нібито, представляють позицію України, є маргіналізованими 

політиками, наближеними до колишнього Президента України В. Януковича або 

партій, які не здійснюють політичну діяльність в Україні, є відірваними від 
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реальних політичних процесів в Україні, оскільки постійно перебувають на 

території Російської Федерації після 2014 року, або є особами, які не 

представляють реальні політичні сили України, є «постійними» учасниками 

передач В. Соловйова, участь яких обумовлена виконанням «авторських 

завдань», а тому формат цих передач є псевдо плюралістичним, свідомо 

спотвореним для вирішення задач пропаганди.  

Головним суб'єктом пропаганди у передачах «Недільний вечір з 

Володимиром Соловйовим» та «Вечір з Володимиром Соловйовим» є сам автор 

та ведучий передачі.  

Адресатом пропаганди є невизначене коло глядачів передач, які дивились 

або мали можливість його дивитися. Телеканали «Россия 1» та «РТР – Планета» 

поширюються у вільному доступі на кількох супутниках, у мережі Інтернет, а 

тому є доступними для широкої транскордонної аудиторії не тільки Російської 

Федерації, але й всіх країн Європи.  

Одним з технологічних аспектів пропаганди є її систематичність та 

повторюваність. Реалізація цього технологічного принципу полягає у тому, що 

багаторазове повторювання певної інформації закарбовується у пам’яті 

аудиторії, тому багатократно повторена інформація краще відкладається у 

свідомості та впливає на погляди та поведінку людей. За структурою кожний 

випуск передачі складається з двох частин, з яких друга частина завжди 

присвячена висвітленню теми України, що дозволяє В. Соловйову систематично 

на постійній основі проводити пропагандистську антиукраїнську діяльність. 

Наприклад, у передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» 08.12.2021 були 

зафіксовані такі висловлювання:  

«В. Жириновський, голова ЛДПР: … Сказать, Джо, если на Украине нам 

будет угроза для безопасности всей нашей страны, то – 2 часа, через два часа 

Украины не будет. Всей полностью. Ты понял, Джо. И мне плевать на ваши 

санкции, на ваши армии, на ваши ракеты. А если будете продолжать нас 

пугать санкциями, то этому будет предел определенный. Тогда мы нанесем 

удар туда, где выносят решения о санкциях. Издеваться над нами, как 

последний раз ваш председатель комитета сказал, что весь народ 

российский пострадает. Ваш американский пострадает! Этого народа не 

будет и Америки не будет. Ты понял, Джо! Я поехал в Кремль, до свидания. Вот 

такой должен быть разговор. Один на один русского президента, чтобы он (Д. 

Байден – ред.) понял – Украина нам угрожать не будет и никакие санкции ваши 

нам не угроза. Если будете продолжать мордовать Россию, для вас это плохо 

кончится.  

В. Соловйов: Т.е. это война. Если они говорят, что мы вводим санкции, 

ведь то, что заявил Мендес и заявила Нуланд, на самом деле, это 

беспрецедентно и наносит страшный удар по всей российской оппозиции, 

которая пыталась повторять сказку, что санкции направлены против Путина 

и его ближайшего круга. Впервые сказано - хотим, чтобы страдал народ. 

В. Жириновський: Это объявление войны. 
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В. Соловйов: А это значит война народу со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. Не согласен только с одним – мы из Кремля будем с 

ними говорить». 

Аналогічні за змістом висловлювання неодноразово було зафіксовано 

протягом всього періоду моніторингу в інших передачах В. Соловйова.  

Згідно з Резолюцією 1003 (1993) ПАРЄ «Про етичні принципи 

журналістики»: журналіст має права, обов’язки і несе відповідальність за свою 

діяльність. Принципи журналістської діяльності: відокремлення повідомлень від 

міркувань; достовірність інформації, неупередженість. Журналіст інформує, але 

не формує ставлення людей до події, явища чи об’єкта. Пропагандист формує 

ставлення, громадську думку з конкретною метою. Пропаганда передбачає 

відбір фактів, інтерпретацію з метою формування необхідного уявлення.   

Всупереч визнаним стандартам професійної журналістики у своїх висловах 

В. Соловйов свідомо використовує  оціночні судження, емоційно-забарвлену 

лексику, не посилається на конкретні достовірні джерела, використовує погрози 

та залякування відносно України, українців. Зокрема у передачі «Недільний 

вечір з Володимиром Соловйовим» 13.02.2022 року було зафіксовано: 

- Оціночні судження: «Ну ясно же, что Киев готовит атаку на Донбасс» 

- Емоційно забарвлена лексика: «А вот эта вот Олена. Олена 

Былозырська. И теперь нацистскую сволочь норвежские газеты…» 

- Відсутні посилання на конкретні достовірні джерела: «И кто сжигал 

людей в Одессе? Футбольные фанаты. Но это ж никто не заметил, правда?» 

- Погрози/залякування: «При этом еще раз говорю: мы не собираемся… 

Если Вы не дёрнетесь… Жить будете. А вот если дёрнетесь… То я вам скажу 

так: Донбасс в обиду не дадим. И уж тогда все ваши нацистские девки, которые 

убивают защитников Донбасса…» 

Відповідно до Стратегії інформаційної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України № 685/2021 від 28 грудня 2021 року «Про рішення 

Ради національної безпеки і оборони від 15 жовтня 2021 року «Про стратегію 

інформаційної безпеки», Національна рада України з питань телебачення і 

радіомовлення відповідно до компетенції бере участь у забезпеченні захисту 

українського інформаційного простору від пропагандистської аудіовізуальної 

продукції держави-агресора, сприяє розповсюдженню українського 

телерадіомовлення на тимчасово окупованих територіях України. 

Серед стратегічних цілей Стратегії: 

протидія дезінформації та інформаційним операціям, насамперед держави-

агресора, спрямованим, серед іншого, на ліквідацію незалежності України, 

повалення конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної 

цілісності держави, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання 

національної, міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі та ненависті, вчинення 

терористичних актів, посягання на права і свободи людини. 

Досягнення цілей Стратегії здійснюється у тому числі шляхом: 

ужиття заходів щодо запобігання та протидії поширенню дезінформації та 

деструктивної пропаганди стосовно європейської та євроатлантичної інтеграції 

України; 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16414
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/685/2021#n7
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унеможливлення розповсюдження та демонстрації інформаційних та 

аудіовізуальних продуктів (продукції), проведення гастрольних заходів, що 

популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, 

представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють 

позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною 

окупацію території України, містять заклики до повалення конституційного 

ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, 

екстремізму, сепаратизму, комуністичного та/або націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, насильства, 

жорстокості, розпалювання національної, міжетнічної, расової, релігійної 

ворожнечі і ненависті, вчинення терористичних актів, посягання на права та 

свободи людини і громадянина тощо. 

Враховуючи тривалу пропагандистську діяльність Володимира 

Рудольфовича Соловйова, 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», враховуючи Рішення Конституційного Суду України  

від 21.12.2021 № 3-р/2021, Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України 

щодо внесення Володимира Рудольфовича Соловйова до Переліку осіб, які 

створюють загрозу національній безпеці. 

2. Копію цього рішення надіслати 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 
 


