
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 689 

 

09.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ  

(НР № 00034-м від 26.06.2016, 

супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE») 

 

Рішенням Національної ради від 07.02.2019 № 125 було визнано 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, 

та застосовано до ліцензіата санкцію «стягнення штрафу». 

Пунктом 4 рішення Національної ради від 07.02.2019 № 125  ліцензіата 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, було зобов’язано протягом двох тижнів 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.  

На виконання пункту 5 рішення Національної ради від 07.02.2019 № 125 

ліцензіату ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, 12.02.2019 за вих. № 17/313 

було надіслано розпорядження про усунення порушень та копію цього рішення. 

За інформацією Укрпошти розпорядження про усунення порушень та копію 

рішення Національної ради від 07.02.2019 № 125 було отримано 13.02.2019. 

З метою перевірки виконання ліцензіатом пункту 4 рішення 

Національної ради від 07.02.2019 № 125 у період з 01.06.2019 до 08.07.2019 

було здійснено моніторинг мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, 

відповідно до ліцензії на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: 

«NEWSONE». 

Моніторинг супутникового телемовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: 

«NEWSONE»), у період з 01.06.2019 до 08.07.2019 зафіксував 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), абзаців третього та 

четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Не допускається використання телерадіоорганізацій для 

закликів до: насильницької зміни конституційного ладу України; розв`язування 
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агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової 

чи релігійної ворожнечі та ненависті), зокрема під час моніторингу 

зафіксовано: 

 

- трансляцію Всеукраїнського об’єднавчого з’їзду «Опозиційна 

платформа – «За життя» 06.06.2019 о 15.30 (з повтором о 19.13) та 09.06.2019 

о 15.12:  

В. Рабінович:  

«…И буквально 4 вещи я хочу сказать и для вас, и для тех миллионов 

украинцев, которые видят нас на экране: ми об’єдналися заради миру, ми 

зупинимо тарифний геноцид, ми встановимо мир на Донбасі, з нами мільйони 

українців. Победа будет за нами». 

В. Медведчук: 

«…И я хочу доложить сегодня вам, что вы и так хорошо знаете, что 

мирный план концепции утвержденный, нашей партией поддержан. И по 

поводу его вынужденного согласия обсуждать и договариваться и в Донецке, и 

в Луганске, и в Москве… Ответ остается за Киевом. 

Но этот ответ мы не получили ни от клики Порошенка, которому не 

нужен был мир на Донбассе, ему нужна была война, ему не нужны были люди 

Донбасса, потому что они никогда бы не проголосовали за него. 

Мы этот ответ не получили и от господина Зеленского и его команды. 

Мы слышим различные заявления, отговорки, дешевый популизм и не более.  

Мы должны радикальным образом изменить экономический курс нашей 

страны. 

Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые повлекли и 

опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса… 

Мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ… 

Мы должны восстановить транзитный потенциал… 

Это сегодня вредные законы, враждебные по отношению к стране и 

народу, которые усиливают процесс деинтеллектуализации: такие законы, как 

Закон об образовании, Закон о дискриминации русского и других языков 

национальных меньшин, Закон о люстрации, Закон о декоммунизации.  

Мы должны восстановить символы Великой победы Великой 

отечественной войны. Мы должны это сделать для ветеранов, мы обязаны 

это сделать для украинского народа… 

…За последние годы закрыты десятки тысяч предприятий, миллионы 

наших граждан выгнаны на улицы в поисках работы как в пределах страны, 

так и по всему миру… 

Мы считаем, что объединить страну, исходя из формулы, которая 

принадлежит нашей партии, которая изложена в ее программе, формулы 

национального успеха, формулы сшивания страны… Это формула, когда 

вопросы спорные, вопросы, вызывающие различные оценки, отношения, 

должны быть вынесены в числитель: это вера, это язык, это история.  
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А в знаменателе для приведения к общему знаменателю должны быть: 

уровень жизни наших людей, его повышение, повышение благосостояния и 

совместное управление страной… 

Если мы этого не сделаем, то может наступить то, о чем 

предсказывал когда-то… тысячи лет тому назад Великий князь Киевский – 

Ярослав Мудрый: если вы будете в ненависти жить, в распрях, в ссорах, 

погубите себя и землю своих отцов и дедов. Мы не должны этого допустить». 

Ю. Бойко: 

- введемо мораторій на порушення питань, що розколюють країну; 

- Донбас отримає автономний статус у складі України; 

- відмінимо всі антиконституційні закони: про мову, освіту, 

перейменування церкви; 

- ми відмінимо закон про люстрацію і так звану декомунізацію, які 

перетворили на ганьбу; 

- ми з вами зупинимо тарифний геноцид, ми знизимо тарифи на газ для 

населення … це буде зроблено за рахунок прямих поставок газу з Російської 

Федерації, і повне використання газу українського видобутку на потреби 

населення; 

- ми реалізуємо політику активного нейтралітету України у військово-

політичній сфері та неучасті у військово-політичних союзах; 

- ми з вами забезпечимо відновлення, розвиток економічних відносин з 

Російською Федерацією та перегляд всіх невигідних для України міжнародних 

угод». 

 

- трансляцію передачі «ПРОТИСТОЯННЯ» 28.06.2019: 

Андрій Лесик:  

21:06 «…Вы видели там русские войска? Андрей, ты знаешь, это все 

пропаганда. Там обычные донецкие граждане, шахтеры, которые встали 

защищать свои взгляды, свои идеалы, потому что видят, что творила 

украинская власть… Вы вспомните, как конфликт начинался? Стояли люди: 

женщины, матери, взявшись за руки, а на них бронетранспортёры с 

оружием… Я всегда говорил и говорю, что то, что у нас сейчас происходит,  в 

нашей стране, ни в какие рамки не укладывается. Проще всего найти 

агрессора и пять лет промывать мозги людям, что на нас напали и так 

далее…». 

Анатолій Могильов:  

21:54 «…Мы теряем государственность страны…Государственность. 

Есть несколько признаков государства. Штуки три мы потеряли точно, на 

сегодняшний момент: территориальную целостность, наличие насилия со 

стороны любых лиц, так называемых активистов в кавычках, в стране и так 

далее. Если так будет продолжаться, мы утратим государство внутри себя 

самих. Без внешнего фактора в стране…». 

21:55 «На протяжении пяти лет можно сказать сказать одну простую 

вещь: у нас уничтожалось государство Украина…И тотальный геноцид 

украинского народа, который творила эта власть…». 
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- трансляцію передачі «Український формат» 03.07.2019: 

О. Волошин: 

20:31 «В принципе, что в Украине должно быть регионально закреплено 

право говорить на тех языках, на которых говорят люди, регионально 

компактно проживая в данном регионе… На Закарпатье по-венгерски…». 

«…Вот господин Голованов - русскоязычный человек. По нынешним 

законам на коммерческом канале, не получающем ни копейки из бюджета, он 

вынужден вести программу на украинском языке, потому, что закон 

запрещает... Я не понимаю, в чем проблема, чтобы дать региональный статус 

везде …». 

20:34 «Такое впечатление, что Донбасс к нам каждый день просится 

обратно, и Россия говорит: ребята, забирайте. А мы еще тут торгуемся на 

каких-то условиях. В минских соглашениях черным по белому прописан особый 

статус. Особый статус априори означает, что на Донбассе не будут 

действовать ни законы о украинизации, ни о декоммунизации, ничего такого, 

что за 5 лет гуманитарной сферы, которую напринимала власть Порошенка, 

Парубия, и так далее… Это по умолчанию понятно. Люди на Донбассе 

готовы… Еще посмотрим, готовы ли они. Дай Бог, чтобы они были готовы 

вернуться в Украину, из которой их силой отторгли по состоянию на начало 

2014 года. Когда действовал закон Кивалова и Колесниченко, когда у нас был 

проспект Московский и Ватутина, а не Шухевича и Бандеры и т.д… Вот в 

такую Украину готовы, наверное, вернуться Донбасс и Крым. Но точно не в 

Украину Вятровича и Парубия и т.д. Если мы не отменим Закон об 

украинизации – мы не увидим Донбасс в составе Украины». 

 

- трансляцію передачі «LIVE» із ведучими Альоною Зінченко та 

Олександром Шелестом 08.07.2019 о 09:20: 

О. Шелест:  
«Сьогодні дуже насичений інформаційний день… і насичений перед усім 

через те, що … саме сьогодні і найближчими днями, ми так розуміємо, що 

навколо нашого телеканалу «NewsOne» і будуть… ну здійметься оця варта, 

оце полум’я політичних пристрастей. Вся річ у тому, що буквально від учора 

усі соцмережі, політикум різного роду, політики обговорюють лишень одну 

тему – 12 липня. Це телеміст між нашим телеканалом та телеканалом 

російським, і зветься він «Надо поговорить». 

Цей безпосередньо привід поспілкуватися за 5 років чи не вперше став 

справжнім неймовірним скандалом. Набирає обертів він… і саме через це біля 

нашого телеканалу «NewsOne», що розташований в місті Києві, вже 

анонсовані декілька акцій. Перша з них розпочинається от у ці хвилини, вона 

анонсована однією із політичних сил, вже підвезли апаратуру і саме в такому 

режимі, і в режимі онлайн ми будемо працювати як тільки зможемо. 

Вся справа в тім, що цей телеміст телеканал «NewsOne» започаткував 

винятково для того, щоби люди мали змогу поговорити і підштовхнули 

політиків як з однієї країни, так і з іншої країни все ж таки дійти згоди щодо 

військового конфлікту на Сході України. 
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Людям є що сказати одне одному, і вони того прагнуть вже тривалий 

час – 5 років. Це жодним чином аж ніяк не інспіровано і не пов’язано із владою 

країни Україна, країни Російська Федерація. Це винятково громадянська 

ініціатива дійти згоди і певним чином обговорити дуже важливі і болючі 

питання.  

На каналі Російської Федерації була паралель стосовно того, як відбувся 

перший телеміст, коли Донахью  та Познер увімкнулися після такої тривалої 

фази протистояння, холодного протистояння між Радянським Союзом і США, 

і ця паралель можливо не зовсім історично накладається на цю, але вона 

красномовно свідчить про те, що людям по обидва боки кордону українського і 

російського є що сказати один одному. І й що найголовніше,  змусити і 

примусити політиків діяти в розрізі вирішення конфлікту, вирішення раз і 

назавжди. Телеканал «NewsOne» займає активну позицію з цього приводу, і ми 

безпосередньо протягом цього ефіру, очікуючи чи не очікуючи приходу гостей, 

будемо повертатися раз по раз до неї. Зовсім скоро ми запустимо в живому 

ефірі голосування: підтримуєте ви цю ініціативу чи не підтримуєте, і зовсім 

скоро ми будемо безпосередньо додавати більше інформації. А поки що 

рухаємося далі…». 

А. Зінченко о 09: 31:  

«Треба поговорити. Чому «NewsOne» запускає телеміст з народами 

двох країн, а не з політиками. Крим і Донбас – це Україна, були і будуть...  

І всі спроби політиків, які спекулюють на темі війни, на конфронтації в 

суспільстві, на цей раз не пройдуть. Народ України на президентських виборах 

сказав тверде «ні» обмеженню свободи слова.  

Ідея ТЕЛЕМОСТУ викликала справжній шквал дзвінків і звернень з боку 

наших глядачів. Нагадаю, саме мости Познера і Донахью у 80-х роках стали 

початком спілкування між народами, які через політиків перебували в стані 

холодної війни. Близько 70 % українців чекають прямих політичних переговорів 

з Росією. Сьогодні, коли щодня гинуть українські солдати, а політики 

попередньої і теперішньої влади продовжують бездіяти, ми вважаємо своїм 

журналістським обов’язком вийти на такий відкритий діалог між народами 

України і Росії.  

І ми хочемо змусити політиків іти на переговори заради миру. 

«Треба поговорити» - це телеміст між звичайними людьми України і  

Росії, без політики, без політиків. Кожен зі свого боку повинен зробити крок 

для припинення війни. «NewsOne» робить цей крок 12 липня о 18.00, тому що 

Україні потрібен мир». 

О. Шелест: І вже навколо такої безпосередньої інформації, що 

точиться навколо цього телемосту, вже виникли одразу декілька ініціатив 

різних  політичних течій і партій приїхати до телеканалу «NewsOne», але не в 

студію, не в гості… а біля будівлі вже збираються люди, і одна із політичних 

сил вже виставила апаратуру і  будуть мітингувати. 

З нами на зв’язку зараз Юрій Павленко, нардеп України, представник 

Опозиційної платформи «За життя» … 
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Ведучий: Як ви сприйняли новину про ініціативу журналістську 

телевізійну провести ТЕЛЕМІСТ, що лейтмотивом мав би… розмови не 

журналістів із журналістами, не політиків із політиками, а людей із людьми. 

Ю. Павленко:  
«На мій погляд – це позитивна ініціатива, ініціатива, яка зможе 

сформувати ще один майданчик для переговорів, які наблизять Україну до 

миру. Ми бачимо, що загалом українське суспільство готове до прямих 

переговорів, готове до розмови, налаштованість… нашою політичною силою 

Опозиційна платформа «За життя»… гарантує, що в разі позитивних 

результатів виборів мир наблизиться в Україні. 

Саме тому ми ініціювали і саме підтримуємо кожен майданчик і між 

людьми, чи між політиками чи між церквами, чи між громадськими діячами, 

чи між дипломатами. Чим більше буде переговорних майданчиків, тим 

швидше, я впевнений,  в Україні настане мир». 

 

Ведучий: хочеться запитати вас стосовно дій цього періоду 

політичного. Він передвиборчий, ми всі це розуміємо, і навколо цієї теми, 

навколо такої теми створення майданчику, що саме «NewsOne» долучився і 

робить перший крок у медійному плані назустріч до нього, вже мають 

використовувати певні політичні сили, і вже конкретні сили заявили про акцію 

протесту і тиску вулиці. Як ви до нього ставитеся, і наскільки ви от саме 

ситуацію цього ТЕЛЕМОСТУ сприймаєте як тест для влади новообраної? 

Ю. Павленко:  
«Ми бачимо, що політичні сили, які представляють партію війни в 

Україні, які 5 років сіяли в країні роздор, формували політику ненависті і 

несприйняття не те, що між країнами, а й навіть всередині українського 

суспільства, сьогодні, фактично стративши підтримку українських громадян, 

намагаються використати цю позитивну ініціативу телеканалу «NewsOne» в 

своїх дрібних політичних цілях, хоча би якось мобілізувати свій електорат, 

щоби хоча би подолати п’ятивідсотковий бар’єр. 

Я переконаний, що українці дадуть належну відповідь тим політичним 

силам, які так і не зрозуміли, що люди стомилися від ненависті і війни, і люди 

хочуть миру, розвитку, люди хочуть нормального спілкування і відновлення 

добросусідських відносин з усіма країнами, які оточують Україну. Люди 

хочуть, щоб війна з України пішла. І це та позиція, яка, я впевнений, і отримує 

підтримку і на президентських виборах, і на парламентських виборах. 

Що стосується позиції Президента Зеленського, хотілося б почути 

його позицію, бо він обіцяв, що  рейтинги його не цікавлять, а його цікавлять 

мир в Україні, і заради цього він готовий зробити все.  

Ця ініціатива каналу, на мій погляд, повністю відповідає тому, за що 

голосували люди, коли обирали Зеленського. Якщо він знову сховається в кущі 

або під лавку, чи знову почне гратися якимись різними нечіткими заявами, я 

думаю, тут теж люди зможуть зробити свої висновки. Бо поки ми бачимо, на 

жаль, Президент Зеленський іде в колії Порошенка, хоча й менш чітко і менш 

переконливо». 
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Ведучий о 10.16: І сьогодні топ-тема, яка не один день буде тривати, 

це анонсований ТЕЛЕМІСТ. «Треба поговорити» - його така назва. Чому 

«NewsOne» запускає телеміст із народами двох країн, а не з політиками?! 

Крим і Донбас – це Україна… були і залишаються. І всі спроби 

політиків, які спекулюють на темі війни, на конфронтації в суспільстві, на цей 

раз не пройдуть. Народ України на президентських виборах сказав тверде «ні» 

обмеженню свободи слова. Ідея ТЕЛЕМОСТУ викликала справжній шквал 

дзвінків і звернень з боку наших глядачів. Нагадаю, саме телемости Познера і 

Донахью у 80-х роках минулого століття стали початком спілкування між 

народами, які через політиків перебували в стані холодної війни. Близько 70% 

українців чекають прямих політичних переговорів з Росією. Сьогодні, коли 

щодня гинуть українські солдати, а політики попередньої і теперішньої влади 

продовжують бездіяти, ми вважаємо своїм журналістським обов’язком 

вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії. І ми хочемо 

змусити політиків іти на переговори заради миру. «Треба поговорити» - це 

телеміст між звичайними людьми України та Росії без політиків. Кожен зі 

свого боку повинен робити крок для припинення війни. «NewsOne» робить цей 

крок 12 липня о 18:00, тому що Україні потрібен мир. 

В. Рабінович:  

«Я думаю, что мы с вами находимся в самой сложной точке истории. 

Мы избрали новую власть, надеясь на мир, приостановление военных действий. 

А сегодня даже идея ТЕЛЕМОСТА для честного разговора… без политиков 

повторяю… просто люди вызывают такую ненависть, такую реакцию. Я 

знаю, что сегодня всю ночь угрожали руководителям каналу, их семьям, 

журналистам физической расправой. Это фашистские банды просто пришли 

в истерику, потому что могла быть правда о том, что мы хотим дружить, 

что мы не хотим воевать, мы не хотим умирать, мы хотим строить. Это, 

конечно, преступления сегодняшнего правительства, когда ты хочешь назвать 

правду – и назвать фашистов фашистами. И поэтому сегодня на угрозы 

журналистам не реагирует ни один правоохранительный орган, когда сегодня 

нынешняя власть потакает тому, что сегодня происходит. И очень важно 

перед выборами за 2 недели что-нибудь устроить, какую-нибудь провокацию 

там с каналом или еще что-то, чтобы дать возможность вещать на Украину 

только тем каналам, которые принадлежат тем, кто сегодня рвется к 

власти. 

…И война, главное, война, без которой они не наживаются, нет у них 

дополнительных доходов … 

С глубокой озабоченностью я смотрю на ту реакцию, которая есть… 

мне, к сожалению, все понятно, и я прошу вас, умные люди, сделайте выводы 

из того, что происходит сейчас в Украине, когда мы только пытаемся  

что-то сделать. Сделайте вывод. Когда журналисты пытаются сделать 

свою работу установить мир, где политики не могут, их за это пытаются 

запугивать. Сделайте выводы, какую вам хотят навязать Верховную Раду, 

потому что партия «Голос» уже пришла к вашему каналу, это союзники 

Зеленского, он их отправил сюда. Поэтому что я вам хочу сказать: фашизм 
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продолжает шагать по нашим улицам. Если мы через 2 недели мы возьмем 

спокойно те голоса за мир, которые мы отдали Зеленскому и отдадим их за 

реальный мир, тогда мы победим. 

…Я считаю, что сегодня, в этой ситуации, которая реально угрожает 

жизни журналистам… я считаю, что идею ТЕЛЕМОСТА нужно отменить, 

потому что… не потому, что мы их боимся, а потому что, к сожалению, 

сегодня государство не может защитить от фашистов… 

Я считаю, что телемост вы должны отложить, как еще какой-то 

символ того, что мир мы восстановим, но после парламентских выборов через 

2 недели… Только идея моста поспорила нашу страну на две части: за тех, 

кто за життя, и кто против». 

Ведучий: нам, журналістам відкласти ідею ТЕЛЕМОСТУ? Чи не 

сприймається це як такий прогиб під тиском націоналістів та ваших 

політичних опонентів? 

 

В. Рабінович:  
«…Надо провести этот мост после выборов. Они сегодня способны на 

все. Они понимают, что власть уходит. Они понимают, что начнутся 

честные разговоры, всплывет, кто развязал войну, кто на ней наживался. 

Видите, как быстро закрылась тема, кто нажился на войне». 

Ведучий: Якщо вже анонсовано, то як ми будемо виглядати після 

такого камбеку, такого 180-градусного розвороту? Як росіяни поставляться 

до неготовності з ними говорити на важкі теми, на такі, як: Крим – це 

Україна, українська територія, Донбас - це Україна, чому відкрито ми не 

можемо їм говорити… 

В. Рабінович:  

«То, что вы хотели говорить з Россией о том, что Донбасс - это 

Украина, что Крым - это Украина, наверное, это тоже раздражает 

патриотов. Потому что они боятся, что всплывет то, кто продал Крым, кто 

развязал бойню на Донбассе. Конечно, для них это больная точка. 

…Все видели, что вы хотели сделать какой-то шажок к миру, никого не 

бойтесь ни в России, ни в Украине». 

Ведучий: у нас є чітка позиція: цей ТЕЛЕМІСТ потрібен, і він має 

відбутися попри протести, але ці протести мають бути мирними. 

Поки що ми не скасовуємо цей телеміст, шановні пані та панове, а 

наполягаємо як люди, що шанують свою професію, щодо важливості і 

потрібности і звертаємося до вас підтримати нас у голосуванні.» 

С. Шабовта: 

«Я був вражений більше ніж… під прапорами, в першу чергу, під 

прапорами видатної партії «Голос» лунають ті ж заклики, які руйнували цю 

державу 5 років, і ті ж наголоси.  

Я абсолютно згодний з паном Рабіновичем, на жаль, тому що така 

токсичність - це є маркер того, що та ж би ніби то неймовірна нова партія 

«Голос»… вона насправді прагне до старих цінностей. В оці бурхливі розмови 

про якісь реванші або щось – це насправді бажання жодним чином не пустити 
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вихід правди, правди про революцію, правди про війну і ще багато інших ідей, 

які насправді здатні тільки вони… будучи оприлюдненими і прийнятими як 

конструктив, вони  здатні  оновити життя України.  

А якщо ми будемо триматися за всі ці міфи, які привели повну гидоту до 

влади, яка поставила Україну практично на колінах, зробили повністю 

залежною від іноземної точки зору і абсолютно не маючи права на свою, хіба 

можна так далі жити. 

Слухайте, у нас Голова Верховної влади Парубій, відомий садист і 

комендант Майдану, він загрозу цю відкрито з трибуни Верховної Ради 

виносить..  

…І пан Білецький із абсолютно фашистською ідеологією, але в кріслі 

народного депутата, жодного разу не отримавши правової оцінки своїм 

закликам і виступам… Але цю проблему годував своїми грошима, не своїми -  

вкраденими у українського народу, пан Порошенко і його влада». 

 

- трансляцію передачі передача «LIVE» з Оленою Кирик та 

Вадимом Диким о 15:15 (повтор о 16.18, о 20:03):  

В. Дикий: 

«Ви знаєте топ-новину дня… це ситуація навколо проекту, який міг би 

створити прямий шлях до діалогу між Росією та Україною. Отож, ми на 

цьому ставимо наголос, але відразу запитаємо вас. 

Чи потрібен діалог України з Росією для встановлення 

миру?(інтерактивне опитування 94 – так, 6 – ні)  

Через прямі погрози … власне фізичною розправою журналістів та їхніх 

родин телеканал «NewsOne» повідомляє про скасування ТЕЛЕМАРАФОНУ 

«Треба поговорити». 

 

- трансляцію передачі «ДИКИЙ.LIVE» 08.07.2019 о 20.55: 

Євген Червоненко:  

«Моя думка… Чувство глубокого сожаления…Дежавю. Только вместо 

Корчинского прислали каких-то других и, как правило, это управляемых СБУ, 

потому что на каждого из них там лежит папочка, иначе б их существования 

без крыши СБУ или полиции не было бы… Опять вялая позиция полиции. Какой 

диалог? Я вообще не понимаю. Идея телемоста – я ее поддерживаю…». 

«…Это удобно особенно партиям, которые с треском проиграли на 

президентских выборах, чтобы о чем-то показать, потому что им 

хвастаться перед своими избирателями нечем… Но самое главное, меня 

волнует и вызывает глубокое сожаление, что государство при Порошенко 

полезло в Томос и получило термос. Сейчас оно лезет в частную инициативу 

двух субъектов частных устроить телемост между простыми людьми…». 

«Почему за то, что «NewsOne», который подвергался гонениям при той 

власти… сейчас новое СБУ ссылается на то же позорное постановление 

Верховной Рады, по которому те депутаты, которых сейчас смоет многих в 

туалет, они опять на этой базе будут преследовать каналы, арестовывать. 

Кто эти люди? Пусть представятся…».  
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«…Самое страшное, что сегодня произошло… Зеленский…сказал, что 

это может привести, что националисты сожгут или захватят канал. Этим 

он дал индульгенцию… Потому что после него придут вот эти с твердой 

рукой, националистическими лозунгами и будут мерять нас по 

национальности, по черепу, и отбирать людей правильных и неправильных…». 

- трансляцію передачі «Великий вечір. Суб'єктивні підсумки дня» з 

Оленою Лукаш. Прямий ефір. 08.07.2019 о 23:34:  

Ілля Кива:  

«5 лет страну накачивали ненавистью по отношению друг к другу… 

используют различные технологии, которые в принципе заставили людей 

ненавидеть друг друга, если каждый день человеку долбить в голову и говорить 

ему о том, что враги, вата или вышиватники, как угодно, то в любом случае 

появляется привкус ненависти, и ты начинаешь верить в то, что это враги. И 

вот этот митинг и реакция людей - это всего лишь результат вот этого 

преступного режима, который фактически уничтожал нас вот этой 

ненавистью». 

Таким чином, результати моніторингу супутникового телемовлення 

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

логотип: «NEWSONE»), у період з 01.06.2019 до 08.07.2019 свідчать про 

неусунення ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 4 

рішення Національної ради від 07.02.2019 № 125. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, за період з 01.06.2019 по 08.07.2019, керуючись частиною 

сьомою статті 4, абзацами третім, 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, п’ятим  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, зареєстрованої 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, 
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релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини); 

- абзацу третього частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного 

ладу України); 

- 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); 

а також виконання пункту 4 рішення Національної ради від 07.02.2019  

№ 125 та розпорядження від 12.02.2019 вих. № 17/313. 

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.  

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


