
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2476 

 

21.12.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016, 

супутникове мовлення, 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 відбувалося.   

Поширення необ’єктивної інформації в телеефірі має ознаку порушення 

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

і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.11.2017 рішенням  

№ 2212 було призначено позапланову перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/426 від 21.11.2017 

було проведено позапланову перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(супутникове мовлення, логотип: «NEWSONE»), за результатами якої складено 

Акт № 63 ПП/КВ/ПС/17 від 13.12.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу за 25.09.2017 було зафіксовано 

три фрагменти ефіру у часових відрізках 21:27-21:28; 21:39; 23:05-23:06 з 

поширенням інформації про розгляд Комітетом фінансових питань Конгресу 

США (оригінальна назва органу – Committee on Finance United States Senate) 

питання щодо корупції у Національному банку України. 

Проте 29.09.2017 американський інтернетресурс «The Weekly Standard» 

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

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

банку України в Конгресі США не відбувалось. 

Пункт а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» зобов’язує телерадіоорганізацію дотримуватися законодавства 

України та вимог ліцензії, пункт в) цієї статті зобов’язує телерадіоорганізацію 
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поширювати об’єктивну інформацію. В даному випадку вказані вимоги закону 

кореспондуються з пунктом б) частини першої статті 60 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (творчий працівник телерадіоорганізації 

зобов’язаний перевіряти достовірність одержаної ним інформації).  

Під час прямого включення з Вашингтону кореспондентка телеканалу 

NewsOne Дарія Заревна зазначила, що перебуває перед Капітолієм, у якому 

відбуватиметься засідання фінансового комітету Конгресу США з питання 

розслідування корупційних діянь Валерії Гонтаревої на посаді голови 

Національного банку України. Пряме включення титрувалося як «Ексклюзив». 

Під час перевірки встановлено, що ні ця кореспондентка, а ні інші 

працівники ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» не перевірили поширювану 

інформацію на предмет її достовірності. 

Таким чином, перевіркою встановлено, що ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 

логотип: «NewsOne», 25.09.2017 поширило в своєму ефірі недостовірну 

інформацію, не перевіривши її, тим самим порушило вимоги 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). 

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.   

Розглянувши Акт № 63 ПП/КВ/ПС/17 від 13.12.2017 позапланової 

перевірки ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, висновок Незалежної медійної 

ради від 02.11.2017 № 20 (вх. № 16/6415 від 07.11.2017), заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктами а) та в) 

частини першої статті 59, пунктом б) частини першої статті 60, частиною 

першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, 

частинами першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами 

першою та другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила:  

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

та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

2. ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, НР № 00034-м від 26.06.2016, 

оголосити попередження. 

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

порушень чинного законодавства у подальшому. 
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4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. 

5. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 

 


