
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 47 

 

18.01.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 
Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов депутатський запит групи народних депутатів 

України: Геращенко І.В., Іонової М.М. та Фріз І.В. (вх. № 3а/52 від 28.12.2017) 

– щодо поширення 29.11.2017 в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(логотип: «NEWSONE»), у передачі «Український формат» (під час виступу 

народного депутата України Мураєва Є.В.) інформації, яка, на думку заявників, 

розпалює національну ворожнечу та ненависть, принижує національну честь і 

гідність.  

Моніторингом супутникового телемовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

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

«NEWSONE»), за 29.11.2017 зафіксовано трансляцію (о 20.04) передачі 

«Український формат». Учасник передачі, народний депутат України, власник 

телеканалу «NEWSONE» Євген Мураєв у прямому ефірі оприлюднив свою 

заяву, суть якої полягає в тому, що події кінця 2013 – початку 2014 в Києві були 

«державним переворотом», метою якого було повалення законної влади в 

Україні.  

Висловлювання Євгена Мураєва у передачі «Український формат» щодо 

«державного перевороту» є змістовно аналогічними до офіційної політичної та 

пропагандистської позиції країни-агресора, спрямованої на виправдання 

військової агресії проти України та анексії Криму Російською Федерацією та 

такої, що базується на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, 

зокрема шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої 

інформації і такими, що не мають нічого спільного зі свободою слова чи  

журналістською діяльністю.  

Також слід зазначити, що за результатами моніторингу супутникового 

мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія НР № 00034-м від 

26.06.2016), за 29.11.2017-14.12.2017 зафіксовано систематичне підняття в ефірі 

ліцензіата (у виконанні співробітників каналу, ведучих передач та запрошених 

гостей) теми «державного перевороту в Україні»: Є. Червоненко  (30.11.2017 о 

22.24, «Суб'єктивні підсумки з Є. Червоненком»), Н. Савченко (03.12.2017 о 

19.00, 19.02, 20.09, пряма трансляція; 05.12.2017 о 22.27 передача «Суб'єктивні 
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підсумки з Н. Савченко»),  Д. Панченко (03.12.2017 о 19.06, 20.10, ведуча), В. 

Піховшек (04.12.2017 о 23.28, передача «Хронологія дня з В. Піховшеком», 

10.12.2017 о 20.22, передача «Суб'єктивні підсумки з В. Піховшеком»), Є. 

Мураєв (13.12.2017 о 19.29, передача «Live з О. Кирик»). Ведучі або журналісти 

передач при цьому не заперечували та не намагалися припинити такі 

висловлювання.  

Також за результатами моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, за 17.12.2017 зафіксовано трансляцію (о 19.28) передачі 

«Світова політика з Олегом Волошиним» на тему ситуації, яка відбулася в 

листопаді 2017 р. в Сирії. У передачі було продемонстровано відеоролик, в 

якому наявні сцени функціювання Повітряних сил Російської Федерації, що 

можна розглядати як популяризацію російської авіації та є ознакою порушення 

вимог абзацу дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції  телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-

агресора…).  

 До Національної ради надійшов лист Служби безпеки України  

(вх. № 10/685 від 20.12.2017) з проханням провести перевірку даного факту та 

застосувати санкцію у разі наявності підстав. 

Розглянувши депутатський запит групи народних депутатів України:  

Геращенко І.В., Іонової М.М. та Фріз І.В. (вх. № 3а/52 від 28.12.2017), лист 

Служби безпеки України (вх. № 10/685 від 20.12.2017), а  також результати 

моніторингу супутникового мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, 

за 29.11.2017-14.12.2017, 17.12.2017, керуючись частиною першою статті 70 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України 

«Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

абзацом сімдесят сьомим статті 7 Закону України «Про основи національної 

безпеки України», абзацом двадцять дев`ятим пункту 6 Доктрини 

інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 

25.02.2017 № 47/2017, абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ 

Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення 

перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, зареєстрованої 

в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у редакції рішення 

Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада   
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016), на предмет дотримання вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної 
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війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті);  

- абзацу дев`ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції  телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-

агресора…); 

-  пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії); 

-  пункту є) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: з 

повагою ставитися до національної гідності, національної своєрідності і 

культури всіх народів). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення виїзної 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.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


