
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 125 

 

07.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 4 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове мовлення, 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 зафіксовано 

поширення в ефірі телеканалу висловлювань, які мають ознаки порушення 

вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» та абзацу 

четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 20.09.2018 рішенням  

№ 1556 було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/234 від 25.09.2018 

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

м. Київ, за результатами якої складено Акт № 224 від 05.10.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу 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 

зафіксовано висловлювання, які мають порушення 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) у частині закликів до розв’язування 

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

чи релігійної ворожнечі та ненависті, а саме: 

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

18:37, повтор 01.09.2018 о 02.20 та о 06:34): «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, 
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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, повтор 01.09.2018 о 02:36, 01.09.2018 о 06:50): «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»; 

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

0:12): «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, 

повтор 06.09.2018 о 00:45, 08.09.2018 о 07:42): «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 

22:22, повтор 10.09.2018 о 00:03): «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, повтор 07.09.2018 о 01:43): «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, 
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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...». 

Крім того, до Національної ради надійшов лист Служби безпеки України 

(вх. № 10/590 від 17.09.2018) з інформацією про поширення 31.08.2018, 

01.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018 в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ (логотип: «NEWSONE»), у окремих програмах висловлювань, які на 

думку заявника, містять ознаки прихованого заклику до агресивних дій та 

програмування агресивної поведінки глядачів. 

Разом з тим, у листі зазначено, що в ефірах інформаційно-аналітичних 

програм телеканалу «NEWSONE» систематично використовуються кліше 

російської пропаганди, на кшталт: «партія війни», «партія миру», «братовбивча 

війна», «механизм раскола православия», «Россия защищает свои интересы», 

«мир не признает Россию агрессором» тощо, які продукують у контексті, 

спрямованому на інспірацію деструктивних настроїв в українському 

суспільстві та формування спотвореного уявлення про події в Україні, 

насамперед, пов’язані з російською агресією.  

 Аналіз тексту висловлювань, зафіксованих під час офіційного 

моніторингу Національної ради, показав, що їх основною темою є інформація 

негативного характеру у контексті питань, пов'язаних з національною безпекою 

України та її територіальною цілісністю, актуальним станом на серпень-

вересень 2018 року: заперечення присутності російських військ на території 

України, виправдовування дій країни-агресора, спрямованих проти 

територіальної цілісності України, формування уявлення глядачів про Україну 

як суб'єкта агресії проти частини власної території, дифамація осіб, які брали 

участь в антитерористичній операції або беруть участь в операції об’єднаних 

сил, формування хибного, викривленого уявлення про ідеологічну 

спрямованість діяльності (фашизм та націонал-соціалізм) керівництва України 

та частини населення України тощо. 

У тексті висловлювань використовується відповідна лексика 

«уничтожение народа Украины», «мир не признает, что они агрессоры», 

«индульгенция на убийство», «главный агрессор на печерских холмах», 

«братоубийственная война» (є наближеним за змістом до словосполучення 

«громадянська війна») тощо.  

Ці та подібні до цього висловлювання систематично були присутні в ефірі 

телерадіоорганізації протягом періоду моніторингу.  

Фактично така подача інформації може бути сприйнята як прихований 

заклик, спрямований на формування у адресата бажання діяти; шляхом 

використання методів мовленнєвого маніпулювання свідомістю, впливу на 

психіку чи підсвідомість, автори закликів підштовхують до певних дій, тобто 

програмують до агресивної поведінки адресата промови. 

Більшість висловлювань є твердженнями фактичного характеру з 

використанням маркованих конструкцій «я уверена», «подчеркиваю», 

«любой…ветеран АТО», «абсолютно убежден», «не случайно».  
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Висловлювання систематично лунають в ефірі телеканалу ТОВ «НОВИНИ 

24 ГОДИНИ», м. Київ, який має ліцензію на телевізійне супутникове мовлення 

з територією покриття – Україна та країни в межах зони впевненого прийому 

супутникового ретранслятора (відповідно до ліцензії НР № 00034-м від 

26.06.2016). Зазначений факт вказує на можливість негативного впливу 

подібної інформації на значну аудиторію – населення України та інших країн, 

зокрема країни-агресора, та може спровокувати хибне уявлення щодо подій, що 

відбуваються, та спричинити чи мотивувати до агресивних дій проти України. 

Трансляція ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, 31.08.2018, 01.09.2018, 

02.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 13.09.2018 висловлювань свідчить про 

наявність в ефірі закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди 

та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті 

і є підставою для застосування санкції «стягнення штрафу» згідно з частиною 

восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених 

у цій частині розмірах, незалежно від застосування до порушника санкцій у 

вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких порушень: 

телерадіоорганізаціями – 25 відсотків розміру ліцензійного збору за: заклики до 

розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганди 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження). 

З метою встановлення стану дотримання ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, вимог чинного законодавства Національна рада звернулася до 

Незалежної медійної ради (лист № 17/1696 від 23.10.2018). 

Незалежна медійна рада (вх. № 24/630 від 10.12.2018), проаналізувавши 

контент ефіру за 31.08.2018, 01.09.2018, 02.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 

13.09.2018, дійшла висновку, що: 

трансляція телеканалом передачі «Інтерв`ю з О. Лукаш» 31.08.2018, 

передачі «Live» 05.09.2018, а також передачі «Український формат» 05.09.2018 

порушує вимоги абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» в частині заборони на використання 

телерадіоорганізацій для розпалювання національної ворожнечі та ненависті; 

трансляція телеканалом передачі «Великий вечір» 13.09.2018 та передачі 

«Суб'єктивні підсумки» 06.09.2018 порушує вимоги абзацу дев’ятого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» в частині 

заборони 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. 

Розглянувши Акт № 224 від 05.10.2018 позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, заслухавши Т. Шевченка, представника  

Незалежної медійної ради, директора Центру демократії та верховенства права;  

професора А. Зінченка, представника Українського інституту національної 
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пам’яті, доктора історичних наук; А. Смолія, голову ГО «Українська Україна»;  

депутата Тернопільської облради М. Тимошика, голову комісії з питань 

духовності, культури, свободи слова та інформації; представників ГО ветеранів 

АТО, учасників Громадянського руху «Відсіч», ГО «Демократична сокира», 

ВГО «Вільні люди», враховуючи висновок Незалежної медійної ради  

№ 31 від 06.12.2018 (вх. № 24/630 від 10.12.2018), керуючись частиною другою 

статті 6, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 

шостою та восьмою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою, другою та третьою статті 75 

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

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, 31.08.2018, 01.09.2018, 02.09.2018, 05.09.2018, 06.09.2018, 

13.09.2018.  

2. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру 

ліцензійного збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи 

умов (зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби): 

25 % 96 530,25 грн (дев’яносто шість тисяч п’ятсот тридцять гривень 

двадцять п’ять копійок) – за вчинення порушень, передбачених частиною 

восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики 

до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті; пропаганда 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження). 

3. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, у 

тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте 

рішення щодо стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України 

штраф у розмірі 96 530,25 грн (дев’яносто шість тисяч п’ятсот тридцять гривень 

двадцять п’ять копійок). Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському р-ні 

м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р № 31111056026011 в Казначействі України 

(ЕАП) у м. Києві, МФО 899998. Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; 

; сплата штрафу за вчинення порушень, передбачених частиною одинадцятою 

статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», без ПДВ. 

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

двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 
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законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством 

України. 

5. Розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення 

надіслати ліцензіату ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

6. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 
 


