
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1871 

 

14.11.2019                                                       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») 

 

 За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «НОВИНИ 

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

«NEWSONE»), за 05.11.2019 зафіксовано  трансляцію передачі «Я так думаю» 

(початок о 23.25, «прямий ефір», ведучий передачі: Руслан Коцаба), в якій 

поширено висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом 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, четвертого та дев’ятого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного 

ладу України; закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди 

та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті; 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); 

- пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

о 23.26  

Р. Коцаба: «Група змовників, я так думаю, прикриваючись тисячами 

протестувальників, до речі, частина з яких була проплаченою, незаконно, 

незаконно, я так думаю, захопила владу. Кажу про те, що ви і я достеменно 

знаємо. Олігархи, яких влада Януковича не допускала до владного корита, 

раптом хитро, прикриваючись буцімто Євромайданом, патетикою Революції 
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гідності, перехопила фінансові потоки у держави і направила їх куди? – 

У власні кишені. Незаконне збагачення і було метою оцих «євромайданівських 

бариг». А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. 

п. Відповідно, повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та 

авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, 

саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання 

збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються 

терміни давності. І, нагадаю, саме київські змовники та, назвем так, зрадники 

14 квітня 2014 року незаконно проголосили якесь там АТО. Ну і, відповідно, 

донецькі і луганські відповіли 12 травня, нагадую, майже через місяць пізніше, 

створенням так званих ДНР і ЛНР». 

 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, за 05.11.2019, керуючись частиною сьомою статті 4, 

абзацами третім, четвертим та дев’ятим 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, 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, 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: 

- абзаців третього, четвертого та дев’ятого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного 

ладу України; закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди 

та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 

ненависті; 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); 

- пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію); 
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- 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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 

 

 

 


