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Про призначення позапланової перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE») 

 

Моніторингом супутникового телемовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: 

«NEWSONE»), за 25.09.2017 зафіксовано трансляцію сюжетів з інформацією 

про розгляд Комітетом із фінансових питань Конгресу США наявності корупції 

в Національному банку України.   

29.09.2017 американський інтернетресурс The Weekly Standard  

опублікував статтю (http://www.weeklystandard.com/the-mother-of-all-fake-

news/article/2009886#!) про те, що жодних слухань щодо корупції в 

Національному банку України в Конгресі США не відбувалось.   

Крім того, з метою встановлення стану дотримання ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, вимог чинного законодавства Національна рада звернулася 

до Незалежної медійної ради (лист № 17/2057 від 19.10.2017). За висновком 

Незалежної медійної ради від 02.11.2017 № 20 (вх. № 16/6415 від 07.11.2017), 

телеканал «NEWSONE» при трансляції сюжету про розгляд Комітетом із 

фінансових питань Конгресу США наявності корупції в НБУ припустився 

порушень стандартів точності, достовірності та збалансованості подачі 

інформації і свідомо ввів в оману своїх глядачів.   

Поширення необ’єктивної інформації в телеефірі має ознаку порушення 

вимог пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов’язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

Розглянувши результати моніторингу ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, за 25.09.2017, керуючись абзацом третім пункту 2.3 Інструкції про 

порядок здійснення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної 

послуги, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення та про 

порушення законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної 

ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

24.02.2012 за № 313/20626 (із змінами), Національна рада   
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вирішила: 

1. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ   

(НР № 00034-м від 26.06.2016), на предмет дотримання вимог пунктів а) та в) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  
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