
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1990 

 

14.11.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 
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 07.11.2018 зафіксовано трансляцію передачі «Ранок з 

NewsOne» (прямий ефір), однією з тем якої була тема: «У Європарламенті 

просять Меркель змінити курс щодо «Північного потоку-2». Під час трансляції 

передачі (о 09.53) зафіксовано факт розміщення карти Європи «Крупнейший 

торговый партнер-покупатель» (без посилань на джерело, ведучий назвав це 

графікою стосовно позицій Європи щодо торгівлі), на якій материкову частину 

України виділено кольором без окупованої Автономної Республіки Крим, а 

Автономну Республіку Крим виділено кольором ідентичним з Російською 

Федерацією, що є ознакою порушення вимог Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»:  

- абзацу третього частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу 

України); 

- 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 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

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

поширювати об`єктивну інформацію); 

а також 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).  

Розглянувши результати моніторингу мовлення за 07.11.2018, 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 третім 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, 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 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»:  

- абзацу третього частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу 

України); 

- 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 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

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

поширювати об`єктивну інформацію); 

а також 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).  

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 

 


