
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1731 

 

11.10.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 27 
 

Про призначення позапланової виїзної 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 29.08.2018 (трансляція передачі «Український формат»                      

о 19:07 з повторами: 29.08.2018 о 23:15 та 30.08.2018 о 07:05, 09:09, 11:08, 13:04, 

15:05, 17:05) зафіксовано поширення інформації щодо змін у структурі власності 

телекомпанії: «Телеканал «NEWSONE» змінив управлінця. Ми повідомляємо цю 

новину одразу ж після підписання документів без будь-якого приховування попри  

поширену практику замовчувати такі зміни українськими медіа. Володимир 

Мураєв як власник підприємства […], якому належить телеканал «NEWSONE» 

[…], передав управління ста відсотками акцій підприємства відомому 

українському юристу Андрію Портнову…».  Цю ж інформацію було розміщено 

на офіційному сайті ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» 

(https://newsone.ua/news/society/andrej-portnov-stal-upravljajushchim-telekanala-

newsone-na-tri-hoda.html). 

На сайті українського інтернет-видавництва «СТРАНА.ua» розміщено 

інтерв`ю, надане Андрієм Портновим (https://strana.ua/articles/interview/158494-

andrej-portnov-ja-schitaju-poroshenko-hosudarstvennym-prestupnikom-no-eto-moe-

lichnoe-mnenie.html): 

– Кто был инициатором передачи вам управления телеканалом NewsOne? 

– Мураев, собственник телеканала. 

– Как именно? 

– Мы заключили контракт на три года. В нем прописано, что если 

собственник захочет его продать, он обязан сперва предложить все 100% акций 

канала мне. Если на него захотят оказать давление, это ничего не даст, потому 

что я буду первым возможным покупателем канала. А на меня повлиять, как я 

уже сказал, трудно. Кроме того, в течение года у меня должен появиться  

20-процентный опцион на акции телеканала, если моя работа будет успешной. 

– Что это за условия? 

– Пока я отвечаю за управление телеканалом, собственник канала 

(даже если он изменится) не может в течение трех лет давать мне 
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рекомендации, поручения, советы или каким-либо другим способом 

оказывать воздействие на мою деятельность. 

– И не может влиять на его редакционную политику? 

– Нет. В соответствии с контрактом, на редакционную политику канала 

может влиять только тот, кто по факту управляет этим каналом. Эти 

функции переданы мне. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість 

здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення 

безпосередньо або через інших осіб, який здійснюється, зокрема, шляхом 

реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною 

часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати 

голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати 

умови господарської діяльності, надавати обов’язкові до виконання вказівки або 

виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати 

вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну 

особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними 

фізичними та/або юридичними особами часткою в суб’єкті інформаційної 

діяльності у сфері телебачення і радіомовлення. 

 Враховуючи викладене вище, є підстави вважати, що у структурі власності 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» відбулася зміна кінцевого бенефіціарного 

власника. 

На момент розгляду цього питання жодних заяв стосовно А. Портнова до 

Національної ради не надходило. 

У ліцензії на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016 (додаток 1-1), виданої 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, зазначено власника  (співвласника) та 

кінцевого бенефіціарного власника (контролера): Мураєва Євгенія 

Володимировича. 

За інформацією, вказаною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 

09.10.2018, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «НОВИНИ 

24 ГОДИНИ» (код ЄДРПОУ: 33786517) є Мураєв Володимир Кузьмич. 

19.06.2018 до Національної ради надійшла заява (вх. № 4/689) про 

переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016 у зв`язку зі 

зміною відомостей про прямого власника. Відповідно до документів, наданих 

ліцензіатом на підтвердження відповідних змін, кінцевим бенефіціарним 

власником ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, зазначено Мураєва 

Володимира Кузьмича. 

Станом на 10.10.2018 до Національної ради не надходили інші заяви ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, про переоформлення ліцензії на мовлення                              

НР № 00034-м від 26.06.2016 у зв`язку зі зміною прямого власника 

(співвласника) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера).  

Неподання ліцензіатом у 30-денний термін заяви про переоформлення 

ліцензії на мовлення, маючи відповідні підстави, є ознакою порушення вимог 
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частини четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку 

із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 

робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що 

підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про структуру 

власності з урахуванням внесених змін). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення за 29-30.08.2018, а також 

інформацію, вказану в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань станом на 09.10.2018, беручи до 

уваги відсутність в Національній раді заяви ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, про переоформлення ліцензії на мовлення  НР № 00034-м від 26.06.2016 

у зв`язку зі зміною прямого власника (співвласника) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера), керуючись статтею першою, частиною 

першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», абзацами третім, шостим 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, зареєстрованим у 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), з метою перевірки дотримання вимог частини 

четвертої статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (У разі 

виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із 

зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 

робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на 

мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що 

підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною 

відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого 

бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про структуру 

власності з урахуванням внесених змін). 
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2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю                  

та аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення                 

на проведення позапланової виїзної 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 

 

 

 

 

 

 

 


