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Протокол № 21

Про результати 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 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 включно було
здійснено моніторинг мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ,
відповідно до ліцензії на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип:
«NEWSONE».
Моніторингом супутникового телемовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,
м. Київ (логотип: «NEWSONE»), здійсненим у період з 01.06.2019 до 08.07.2019
включно, зафіксовано поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що мають
ознаки закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або
розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті і мають
ознаки порушення вимог частини першої статті 28 Закону України «Про
інформацію», абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 Закону
України «Про телебачення і радіомовлення», що свідчить про неусунення
ліцензіатом порушень законодавства, невиконання пункту 4 рішення
Національної ради від 07.02.2019 № 125 та розпорядження від 12.02.2019 вих.
№ 17/313.
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У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 09.07.2019 рішенням № 689
було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,
м. Київ.
Керуючись наказом заступника голови Національної ради від 12.07.2019
№ 5а/170, відповідно до пункту 13 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 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; далі
- Інструкція), ліцензіату було надіслано рекомендований лист про проведення
позапланової перевірки (період перевірки 22.07.2019-23.07.2019) за адресою:
вул. Польова, 21, м. Київ, 03056 (вих. № 17/1286 від 12.07.2019). За інформацію
Укрпошти, відправлення під час доставки вручено не було.
Крім того, 16.07.2019 працівник Національної ради прибув за адресою
ліцензіата з метою вручення листа про проведення позапланової перевірки (вих.
№ 17/1312 від 16.07.2019), однак працівник ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,
м. Київ, повідомив, що наразі відсутня особа, уповноважена приймати листи. В
той же день лист про проведення позапланової перевірки було направлено
електронною поштою (адреса: іnfo@newsone.ua) з офіційної скриньки
регулятора nrada@nrada.gov.ua.
Отже, попри те, що регулятор здійснив усі кроки, передбачені Інструкцією,
з метою попередження ліцензіата про проведення позапланової перевірки
(період перевірки 22.07.2019-23.07.2019), ліцензіат ТОВ «НОВИНИ 24
ГОДИНИ», м. Київ, не отримав повідомлення.
З огляду на вказане вище, наказ заступника голови Національної ради від
12.07.2019 № 5а/170 було скасовано, аби вжити всіх заходів для попередження
ліцензіата про проведення позапланової перевірки різними способами з метою
недопущення порушення його прав, і 17.07.2019 було затверджено наказ
заступника голови Національної ради № 5а/181.
Керуючись наказом заступника голови Національної ради від 17.07.2019
№ 5а/181, відповідно до пункту 13 розділу ІІІ Інструкції ліцензіату було
надіслано рекомендований лист про проведення позапланової перевірки (період
перевірки 24.07.2019-25.07.2019) за адресою: вул. Польова, 21, м. Київ, 03056
(вих. № 17/1327 від 17.07.2019). За інформацію Укрпошти, відправлення під час
доставки вручено не було.
Крім того, лист про проведення позапланової перевірки 17.07.2019 було
направлено кур’єрською поштою, електронною поштою (іnfo@newsone.ua),
розміщено 17.07.2019 на офіційному сайті Національної ради та на сторінці
регулятора інтернет-ресурсу Фейсбук, а також було оголошено на засіданні
Національної ради, трансляція якого відбувалася у відкритому режимі.
До того ж працівник Національної ради телефонував до приймальної
ліцензіата (за номером 044-222-66-96, зазначеним на офіційному сайті ліцензіата,
оскільки за номером 044-220-28-70, зазначеним в бланку телекомпанії і
Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і
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радіомовлення, включається автовідповідач з текстом «Набраний номер не
обслуговується»), однак адміністратор ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ,
відмовився прийняти телефонограму, аргументувавши тим, що наразі відсутня
особа, уповноважена приймати листи.
Отже, регулятор вчинив усі дії для попередження ліцензіата про проведення
позапланової перевірки різними способами з метою недопущення порушення
прав ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ.
На виконання наказу заступника голови Національної ради від 17 липня
2019 року № 5а/181 було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ
«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип:
«NEWSONE»), за результатами якої складено АКТ № 138 від 25.07.2019.
Відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і
територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної
безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського
народу.
Згідно із частиною другою статті 19 Конституції України органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України.
Відповідно до положень статті 34 Конституції України кожному
гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів
і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної
безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і
неупередженості правосуддя.
Відповідно до положень Стратегії національної безпеки України,
затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015,
актуальними загрозами національній безпеці України зокрема є інформаційнопсихологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування
української історії, формування російськими засобами масової комунікації
альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу.
Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну
раду України з питань телебачення і радіомовлення» Національна рада є
конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності
якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а
також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.
Згідно з положеннями Доктрини інформаційної безпеки України,
затвердженої Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017,
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до
компетенції бере участь у забезпеченні захисту українського інформаційного
простору від пропагандистської аудіовізуальної продукції держави-агресора.
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Відповідно до частини сьомої статті 4 Закону України «Про телебачення
і радіомовлення» держава всіма можливими законними засобами не допускає в
інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого
безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості,
розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх
подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм
у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.
Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
передбачає право на свободу вираження поглядів, проте частина 2 цієї статті
передбачає, що здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками і
відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням
або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному
суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання
розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і
безсторонності суду.
Відповідно до пункту b) частини першої статті 7 Європейської конвенції
про транскордонне телебачення телерадіокомпанія не повинна неправомірно
пропагувати насильство чи спонукати до расової ненависті. Рекомендацією N R
(97) 20 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям з питань
«розпалювання ворожнечі» (Прийнята Комітетом міністрів 30 жовтня 1997 року
на 607 засіданні заступників міністрів), складеною з урахуванням Статті 7,
частини першої Європейської конвенції про транскордонне телебачення,
передбачається засудження всіх форм самовираження, що розпалюють расову
ненависть, ксенофобію, антисемітизм і всі форми нетерпимості, оскільки вони
підривають безпеку демократії, культурну єдність і плюралізм; відзначається, що
такі форми самовираження можуть мати більш потужний і руйнівний ефект у
разі використання засобів масової інформації; висловлюється впевненість, що
необхідність боротьби проти таких форм самовираження є більш нагальною в
ситуаціях, що характеризуються напруженістю, а також під час війни та інших
форм збройних конфліктів. Першим Принципом Рекомендацій передбачено, що
Уряди держав-учасниць, органи влади та державні установи національного,
регіонального та місцевого рівнів, а також офіційні особи, несуть особливу
відповідальність у проявах стриманості щодо заяв, у першу чергу перед засобами
масової інформації, які можуть бути обґрунтовано сприйняті як розпалювання
ненависті або як висловлювання, здатні впливати на користь легітимізації,
поширення або стимулювання расової ненависті, ксенофобії, антисемітизму або
іншої форми дискримінації або ненависті, основаних на нетерпимості. Такі заяви
повинні бути заборонені і піддані публічному осуду в усіх випадках їх вчинення.
Принцип 7 Резолюції № 2 «Свобода журналістів і права людини» 4-ої
Європейської конференції Міністрів з питань політики в галузі ЗМІ в
демократичному суспільстві (Прага, 7-8 грудня 1994 року) полягає в такому:
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«Журналістська практика в справжній демократії має кілька особливостей.
Ці особливості, які вже знайшли відображення в багатьох професійних кодексах
поведінки, включають:
а) повагу права громадськості бути вірно поінформованою щодо фактів і
подій;
b) збір інформації чесними способами;
с) чесне подання інформації, коментарів і критики, уникаючи
невиправданих зазіхань на недоторканність приватного життя, дифамації та
необґрунтованих обвинувачень;
d) спростування будь-якої інформації, що була опублікована або поширена,
але згодом виявилась очевидно неправдивою»;
Пункт 2 «Норми, що стосуються дезінформації та пропаганди» Спільної
Декларації (ООН та ОБСЄ) про свободу вираження думки, а також «фейкові»
новини, дезінформацію та пропаганду від 3 березня 2017 року говорить про таке:
c. Представники органів державної влади не повинні робити, підтримувати,
заохочувати або сприяти подальшому поширенню заяв, які, як їм відомо або має
бути з розумних міркувань відомо, є неправдивими (дезінформація) або які
наочно демонструють безсоромне нехтування інформацією (пропаганда),
що піддається перевірці.
d.
Керуючись своїми
внутрішніми
та
міжнародно-правовими
зобов'язаннями та своїм обов'язком перед суспільством, представники органів
державної влади повинні докладати зусиль для того, щоб поширювати надійну
та достовірну інформацію, в тому числі з таких питань, що становлять інтерес
для суспільства, як економіка, охорона здоров'я, безпека та навколишнє
середовище.
Кодекс етики українського журналіста (ухвалений 2002 року на З’їзді
журналістів-підписантів Кодекс із змінами затверджено 2013 року на пленумі
Національної спілки журналістів України (НСЖУ) та рішенням Комітету
Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ)) містить такі положення:
6. Повага до права громадськості на повну та об’єктивну інформацію про
факти та події є найпершим обов’язком журналіста. Журналісти та редактори
повинні здійснювати кроки для перевірки автентичності усіх повідомлень, відеота аудіоматеріалів, отриманих від представників загалу, фрілансерів, прес-служб
та інших джерел.
9. Факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від
одного. Неприпустимим є розповсюдження інформації, що містить
упередженість чи необґрунтовані звинувачення.
10. Точки зору опонентів, в тому числі тих, хто став об’єктом
журналістської критики, мають бути представлені збалансовано. Так само мають
бути подані оцінки незалежних експертів.
12. Журналіст зобов’язаний зробити все можливе для виправлення будь-якої
поширеної інформації, якщо виявилося, що вона не відповідає дійсності.
Редакційний статут ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, містить такі
положення:
п. 6.6 Основні принципи інформаційної діяльності Товариства:
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Правдивість і точність. Точність має більше значення, ніж швидкість.
Інформаційний продукт Товариства має ґрунтуватися на надійних джерелах,
твердих доказах, ретельній перевірці і подаватися зрозумілою і точною мовою.
Телерадіожурналісти мають бути чесні та відверті щодо того, що їм невідомо, і
уникати необґрунтованих припущень. Товариство у своїй діяльності прагне бути
точним і правдиво висвітлювати події.
Безсторонність і багатоманітність. Товариство прагне бути об’єктивним і
безстороннім у своєму підході до предмета, відображати всі значні думки через
дослідження діапазону і конфліктів різних точок зору. Там, де це доречно,
телерадіожурналісти можуть надавати професійні судження, але ніколи не
підтримуватимуть окрему думку щодо суперечливих питань публічної політики,
або щодо політичних, економічних, комерційних, трудових та інших конфліктів
або суперечностей.
п. 8 Основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності,
неупередженості та збалансованості інформації.
8.1 Інформація про факти, яка поширюється Товариством, має точно
відповідати реальним подіям чи даним та бути об’єктивною. Використання
прямих цитат, їх фрагментів чи уривків тексту не повинне спотворювати зміст
висловлювання, тези чи контексту.
8.2 Умисне перекручування чи спотворення фактів є неприпустимим так
само, як і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування,
неправильний наголос, псевдосенсаційність тощо).
Моніторингом Національної ради в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,
м. Київ, здійсненим у період з 01.06.2019 до 08.07.2019 включно, було
зафіксовано поширення в ефірі телеканалу висловлювань, що мають ознаки
порушення вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»,
абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про
телебачення і радіомовлення» у частині закликів до розв'язування 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 15:43 (з повтором о 19:27) та 09.06.2019
о 15:27:
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.
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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…».
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 військовополітичній 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 «Суб’єктивні підсумки» з Оленою Лукаш
24.06.2019:
О. Лукаш:
23:34 «…Избиратели Порошенко, я полагаю, что вас просто потребляют,
потребляют ряженные мародёры, потребляют, как пищу. Ваши бандеры гдето у вас в душах, и это ваше безусловное право. Но правда в том, что их бандеры
в Швейцарских банках, Панамских офшорах, на Мальдивских песках и в
Российских инвестициях. Они хохотали над вами каждый вечер, националисты,
на чисто русском языке потешались…»;
- трансляцію передачі «ПРОТИСТОЯННЯ» 28.06.2019:
А. 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:
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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…».
А. 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… одну простую вещь: у
нас уничтожалось государство Украина… И тотальный геноцид украинского
народа, который творила эта власть…».
- трансляцію передачі «Новини» (TOPNEWS) 02.07.2019:
В. Рабінович:
10:14: «Я вообще считаю, что закон об языках надуманный...и внесен в
нашу страну теми, кто хотели расколоть общество...Это все продолжение
войны.
Я не понимаю, сегодня есть опросы… половина страны говорит на русском
языке, давайте всю половину в концлагеря...
…это упыри… вот эти, которые сидят в Раде Верховной ...Не работает
государство, вообще ничего не работает...государства нет...».
- трансляцію передачі «LIVE» із ведучими А. Зінченко та О. Шелестом
08.07.2019 о 09:34:
О. Шелест: 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».
О. Шелест 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
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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 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,

10

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».
О. Шелест: 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».
О. Шелест: 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».
О. Шелест: 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
потрібності 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
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
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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 «ДИКИЙ.LIVE» 08.07.2019 о 20:55:
Є. 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…».
«…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 «ТЕМА». Прямий ефір. 08.07.2019 о 23:34:
І. 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».
Рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям з
питань «розпалювання ненависті» (Прийнятими Комітетом міністрів 30 жовтня
1997 року на 607 засіданні заступників міністрів), складеними з урахуванням
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Статті 7, частини 1 Європейської конвенції про транскордонне телебачення,
передбачається засудження всіх форми самовираження, що розпалюють расову
ненависть, ксенофобію, антисемітизм і всі форми нетерпимості, оскільки вони
підривають безпеку демократії, культурну єдність і плюралізм; відзначається, що
такі форми самовираження можуть мати більш потужний і руйнівний ефект в разі
використання засобів масової інформації; висловлюється впевненість, що
необхідність боротьби проти таких форм самовираження є більш нагальною в
ситуаціях, що характеризуються напруженістю, а також під час війни та інших
форм збройних конфліктів.
Термін «фашизм», зафіксований у висловлюваннях окремих учасників
передач, з дериватами «фашист», «фашистський», з'явився у лексиці Радянського
Союзу під час Другої світової війни для визначення політичного режиму, який
існував у Німеччині з 1933 по 1945 рік, для визначення політичних режимів країн,
які були союзниками Німеччини у Другій світовій війні, а також як
персоналізований термін для осіб, які співпрацювали з такими політичними
режимами.
У мовах країн колишнього Радянського Союзу слово «фашизм»
використовувалось з яскраво негативною конотацією, оцінкою та як різновид
інвективної лексики.
У практиці Європейського суду з прав людини визнано, що ототожнення
когось з фашистами у контексті збройного конфлікту, розпалює ворожнечу
(справа Surek v Turkey № 1 (заява № 26682/95 від 08 липня 1999 року). Вислів
«фашистська турецька армія» визнано таким, що стигматизує іншу сторону
конфлікту та закликає до помсти щодо осіб, які немовбито вчинили злочини).
«Відродження фашизму в Україні» є однією з головних тем російської
пропаганди, що трактується як підтримка та виправдання нацистських методів з
боку держави як в історичному контексті (виправдання нацистських злочинів), так
і підтримка актуальних нацистських рухів в Україні, створює вороже ставлення
до України, її громадян, є очевидним викривленням фактів та розповсюдженням
недостовірної інформації з метою створення ворожих образів та настроїв.
Крім того, зазначені висловлювання є наративами, схожими до офіційної
політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної
Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи
країною-агресором, та мають ознаки таких, що базуються на упередженості,
маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної
або упередженої інформації.
Використання свободи слова з метою провокування ворожості, ненависті
або заклику до війни є неприйнятним для демократичного суспільства, оскільки
воно не відповідає загальній меті діяльності засобів масової інформації
демократичної країни – надавати об’єктивну та достовірну інформацію.
Відповідно до частини 7 статті 4 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення» держава всіма можливими законними засобами не допускає в
інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого
безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості,
розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх
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подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм
у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.
Отже, в ході перевірки на підставі моніторингу супутникового
телемовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» (ліцензія НР № 00034-м від
26.06.2016, логотип: «NEWSONE»), здійсненого у період з 01.06.2019 до
08.07.2019 включно, зафіксовано поширення в ефірі телеканалу закликів до
розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та 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 агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті),
що свідчить про неусунення ліцензіатом порушень законодавства,
невиконання пункту 4 рішення Національної ради від 07.02.2019 № 125 та
розпорядження від 12.02.2019 вих. № 17/313 і є підставою для звернення
Національної ради до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ «НОВИНИ
24 ГОДИНИ», м. Київ, НР № 00034-м від 26.06.2016 згідно з частиною п’ятою
статті 37 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Національна рада
може звертатися до суду про анулювання ліцензії на мовлення на підставі факту
невиконання розпоряджень про усунення порушень законодавства та
ліцензійних вимог).
З актом перевірки представник за довіреністю Богатирьова Т. В. належним
чином ознайомилась, проте засвідчити ознайомлення з актом перевірки
відмовилась, хоча в кінці акту поставила підпис під своїм коментарем, в якому
містяться твердження щодо незаконності, на її думку, призначення і проведення
перевірки, а також здійснення тиску на телеканал шляхом цензури.
Розглянувши Акт № 138 від 25.07.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ
«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, керуючись абзацами третім та четвертим
частини другої статті 6 Закону, частиною п’ятою статті 37, пунктами а), б)
частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою,
другою, п’ятою, шостою 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», частиною першою статті 28
Закону України «Про інформацію», статтею 13 та частиною другою статті 24
Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення», Національна рада
вирішила:
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1. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової виїзної
перевірки ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016,
супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE»)» на 05.09.2019 у зв’язку з відсутністю
на засіданні Національної ради уповноваженого представника ТОВ «НОВИНИ
24 ГОДИНИ», м. Київ.
2. Виконання цього рішення покласти на юридичне управління, управління
представників Національної ради, управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління ліцензування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної
ради С. Костинського.
Перший заступник
голови Національної ради

/підпис/

О. Герасим’юк

Відповідальний секретар

/підпис/

О. Ільяшенко

