
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1356 

 

29.08.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 22 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове мовлення, 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, 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 років у Києві були 

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

Україні.  

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» з  ознаками порушення вимог абзацу 

дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Крім того 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. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.01.2018 рішенням № 47 

було призначено  позапланову виїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/62 від 29.01.2018 було 

здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

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

Акт № 55 від 14.02.2018. 
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У ході перевірки ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, було надано 

науково-правовий експертний висновок Інституту держави і права  

ім. В.М. Корецького НАН України, отриманий 06.02.2018, яким визначено 

наступне: «…вживання в ефірі телеканалу слів «державний переворот» та/або 

«переворот» стосовно означення ними історико-політичних подій, які 

відбувалися у Києві протягом грудня 2013 – лютого 2014 років, не підпадає під 

жодну із заборон, встановлених в абзаці четвертому частини другої статті 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Перевіркою встановлено, що фактом трансляції передачі «Український 

формат» 29.11.2017 о 20.04 на тему «державного перевороту в Україні» ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ» не було порушено вимог абзацу четвертого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті). 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 17.12.2017 зафіксовано 

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…), оскільки в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» о 19.28 було 

здійснено трансляцію передачі «Світова політика з Олегом Волошиним» на тему 

ситуації, яка відбулася в листопаді 2017 року в Сирії, а саме, продемонстровано 

відеоролик, в якому наявні сцени функціонування Повітряних сил Російської 

Федерації та показано досягнення російської авіації, її технології, стратегії, нові 

бойові літаки та інше. Ролик з демонстрацією військових літаків ВПС Росії та 

кадрами бомбардування, за словами ведучого, Сирійської території. Ролик є 

семантично нейтральним, не містить тексту чи озвучення, не містить посилань 

на джерело  інформації, походження ролика ведучим не прокоментовано. Зміст 

та оцінку ролику надає тільки ведучий передачі О. Волошин, зокрема: 

«…естественно, умные зрители и так понимают, почему подобные кадры не 

показывают на украинском телевидении. Думаю, многие дискуссии вокруг 

перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим 

рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего 

Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры 

участия российской авиации в кампании Сирии регулярно бывали бы на 

украинском телевидении. Потому что это… нравится это – не нравится…, но 

это есть мощь. Это нельзя… это невозможно отрицать». 

Розглянувши Акт № 55 від 14.02.2018 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом дев’ятим частини другої статті 6, 

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, другою статті 75 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про 
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Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

вирішила: 

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

абзацу дев’ятого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

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

оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, протягом 

місяця з дня прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність 

до вимог чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий 

ліцензіату для приведення своєї діяльності до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та/або застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

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 

 


