
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 143 

 

12.02.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про результати моніторингу 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2006, 

супутникове ТБ, логотип: «NEWS ONE») 
 

За результатами моніторингу ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(супутникове ТБ, логотип: «NEWS ONE»), від 03.02.2015 у часовому відрізку з 

20:05 до 20:41 було зафіксовано повторну трансляцію інтерв’ю інформаційного 

ресурсу «Mignews.com.ua» із колишнім Прем’єр-міністром України  

М. Азаровим, який з квітня 2014 року перебуває у розшуку за зловживання 

владою. Перша трансляція цього інтерв’ю відбувалася в ефірі ліцензіата о 

18:00.  

У змісті інтерв’ю зафіксовано порушення абз. 12 ч. 2 ст. 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки у висловлюваннях наявні ознаки 

злочину, передбачені статтею 161 Кримінального кодексу України, а також 

наводиться сумнівна інформація суб’єктивного характеру, що спотворює 

дійсність, створює у глядачів хибну уяву про те, що насправді відбувається в 

Україні.  

В інтересах інформаційної безпеки України, керуючись  

ч. 7 ст. 4, п. а) ч. 1 ст. 59, ч. 1 ст. 70, ч. 1, 2, 5, 6 ст. 72, ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст.74, ч. 1 

ст. 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», ст. 13 та ч. 2 ст. 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ,  

НР № 00034-м від 26.06.2006, абз. 12 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». 

2. ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, НР № 00034-м від 26.06.2006, 

оголосити попередження. 

3. Вказати керівнику ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, на 

неприпустимість у подальшому порушень чинного законодавства. 

4. Звернутись до Генеральної прокуратури України та передати матеріали 

інтерв'ю з М. Азаровим, оскільки в його висловлюваннях містяться ознаки 

злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України.  

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. 



 

6. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради В. Севрюкова. 
 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 
 

 


