
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1556  

 

20.09.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016, 

супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія 

НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: «NEWSONE»), за 31.08.2018, 

01.09.2018, 02.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 13.09.2018, 16.09.2018 

зафіксовано поширення в ефірі телеканалу висловлювань, які мають ознаки 

порушення вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» 

(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини) та 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): 

- О. Лукаш (гість передачі «Інтерв`ю з О. Лукаш», трансляція 31.08.2018 о 

18:38): «Я уверена, что главный агрессор находится на печерских холмах. Я 

уверена, что именно туда нужно вводить миротворцев, говоря политически. И 

я уверена, что пока эти люди, выгодополучатели Майдана, захватившие 

власть и поддерживающие войну, которая им мать родна, ни один мирный 

процесс не будет реализован»; 

- В. Піховшек (ведучий передачі «Інтерв`ю з О. Лукаш», трансляція 

31.08.2018 о 18:53): «Мы живем в обществе, которое устроено по принципу 

тотального беспредела. Любой человек, который называет себя ветераном 

АТО, считает, что у него есть индульгенция на убийство или он может 

убивать»; 

- Р. Коцаба (ведучий передачі «Я так думаю», трансляція 01.09.2018 о 

22:20): «Кілька слів про сумне. На цьому тижні відмічали  роковини масової 

загибелі солдат, яких зрадники-командири, паркетні алкоголіки-генерали 

сотнями і тисячами утилізовували у котлах»; 

- Р. Коцаба (ведучий передачі «Я так думаю», трансляція 01.09.2018 о 

22:27): «За інформацією І. Ківи, якщо більшість і є, то це більшість депутатів, 
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як він каже, а він колись керував службою по боротьбі з наркотиками…, він 

стверджує, що більшість депутатів є закінченими наркоманами»; 

- Є. Червоненко (гість передачі «Великий вечір», трансляція 02.09.2018 о 

0:13): «Мы во всем виним Россию-агрессора. Но, во-первых, мир не признает, 

что они агрессоры. Мы не воюем. Если они были действительно на Донбассе, 

Крым понятно, тут вопросов нет. Почему? Где эти генералы? Где эти 

офицеры? Мы же армия, мы могли их взять в плен. Убитых предъявить»; 

- А. Лесик (гість передачі «Live», трансляція 05.09.2018 об 11:54): «Почему 

Минские соглашения не выполняются? Есть желание у одной стороны и нет 

желания у другой стороны… Нужно выполнять Минские договоренности в 

комплексе, чтобы было движение навстречу. А когда один хочет, а другой 

придумывает причину. Придумывает причину украинская сторона... 

Нынешнему режиму невыгодно урегулировать конфликт на Донбассе мирным 

путем... Людские жизни  для них не интересны, не важны... Конфликт на 

Донбассе, честно называю, что это братоубийственная война. 

Подчеркиваю, это братоубийственная война. В Донецке и  Луганске живут 

такие же люди, как мы с вами...»; 

- Є. Червоненко (гість передачі «Live», трансляція 05.09.2018 о 19:51): «6,5 

миллионов моих соплеменников, которые  сгорели в печах… Такие как Парубий, 

ударенный на голову, с инстинктом меншовартости, расстреливали в Бабином 

Яру, о чем они не хотят говорить… Я боюсь, что у нас будут в итоге 

румынские сценарии. Будут вешать за ноги  и правых, и не правых»; 

- М. Добкін (гість передачі «Український формат», трансляція 05.09.2018 о 

22:21): «Заявление Парубия было не случайным. Это его идеология. Этой 

идеологии он  следует всю свою сознательную взрослую жизнь… Именно 

благодаря этой идеологии Парубий стал идеологом убийства людей в Одесском 

доме профсоюзов. Именно его идеология привела к тому, что он дал старт на 

штурм и сожжение людей, которые безоружные находились в этом здании»; 

- Є. Червоненко (ведучий передачі «Суб'єктивні підсумки», трансляція 

06.09.2018 о 22:30): «Как бы не кричали «русская агрессия», может советники 

есть, так у Америки тоже кругом советники. И Америка воюет там, где надо. 

А Россия защищает  свои интересы. Иначе зачем превращать в вымершую 

территорию некогда цветущий Донбасс»; 

- Д. Співак (гість передачі «Великий вечір», трансляція 13.09.2018 о 20:29): 

«…Я хотел бы сказать госпоже Супрун. Уважаемая гражданка США, 

которую сюда прислали для полного уничтожения сельского народа, 

украинского, которую сюда прислали с целью, какой-то спецоперации, я в 

этом абсолютно убежден. Ее брат или родственник - куратор ЦРУ, пан 

Возняк по Украине...»; 

- В. Піховшек (ведучий передачі «Суб’єктивні підсумки», трансляція 

16.09.2018 о 20:24): «…Итак, обобщу выводы. Я говорил раньше в отношении 

раскола в мировом православии. Теперь говорится о расколе у нас в стране, в 

украинском православии, спровоцированном назначениями непризнанных нашей 

церковью экзархов патриарха Варфоломея. Экзархи не руководят нашей 

церковью. На политическую автокефалию украинская православная церковь не 
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идет и ей противостоит. И противостоит не только церковь, но и все мы. 

Ибо мы все вместе с нашей церковью. Мы все вместе с блаженнейшим 

митрополитом Онуфрием. Мы и есть церковь. К новому расколу готовимся, 

к захвату храмов готовимся. Поместные православные церкви всего мира 

действия Константинополя не признают, признают действия блаженнейшего 

митрополита Онуфрия. Поэтому идем на собор всех поместных церквей. С 

патриархом Варфоломеем история закончен, как минимум потому, что 

нанесено глубочайшее оскорбление нашей церкви, которую сам Варфоломей 

признавал, делегацию которой принимал 23 июня, его архиереи с нашими 

сослужили. Если патриарх Варфоломея хочет служить с раскольником 

Филаретом, с американцами, пусть, но это без нас. Люди церкви прекрасно 

понимают, чем может закончиться безответственная авантюра 

Константинополя. И это понимают и в других поместных церквях…  

…Церковь также впервые публично поставила вопрос об исторической 

ответственности Константинополя за многие преступления в отношении 

нашей церкви. В частности, было упомянута активная и всесторонняя 

поддержка Константинополем обновленческой церкви, которую создали 

большевики для уничтожения канонического православия на просторах 

бывшей Российской империи. Стоит отметить, что следствием такой 

политики Константинополя стали гонения на нашу церковь, убийства и 

ссылки десятков тысяч священнослужителей. Поразительно, но нынешние 

шаги патриарха Варфоломея точь-в-точь повторяют шаги Константинополя 

в 20-х годах прошлого века. А это значит, что вновь каноническую церковь 

будут ждать гонения и притеснения… 

…В данном контексте напомню, что Константинополь уже открыто 

назвал себя церковью-матерью для украинской православной церкви и хороша 

же церковь-мать, из-за которой будут опять угнетать, унижать и 

уничтожать ее дочь…» 

Крім того, до Національної ради надійшов лист Служби безпеки України 

(вх. № 10/590 від 17.09.2018) щодо поширення 31.08.2018, 01.09.2018, 

05.09.2018, 06.09.2018 в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (логотип: 

«NEWSONE»), висловлювань, які, на думку заявника, є кліше російської 

пропаганди і містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та 

програмування агресивної поведінки глядачів. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, за 31.08.2018, 01.09.2018, 02.09.2018, 05.09.2018, 

06.09.2018, 13.09.2018, а також лист Служби безпеки України (вх. № 10/590 від 

17.09.2018), керуючись частиною сьомою статті 4, абзацом четвертим частини 

другої статті 6, частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 28 Закону 

України «Про інформацію», 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 
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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, зареєстрованого 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: 

- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини); 

- 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). 

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 

 


