
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 342 

 

27.02.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 

 

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 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 вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», 

абзаців третього, четвертого та дев’ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.11.2019 рішенням № 1871 

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

м. Київ. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради  

№ 5а/405 від 25.11.2019 було проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, за результатами якої складено Акт № 314 від 

09.12.2019. 

У ході перевірки на підставі моніторингу ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, за 05.11.2019 зафіксовано трансляцію передачі «Я так думаю» (початок 

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

висловлювання, зміст яких порушує вимоги: 

 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 розв`язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті);  

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

і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 
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законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію), 

а саме: 

о 23:26  

Р. Коцаба: «Для початку хочу свою думку… стосовно врегулювання 

конфлікту на Донбасі, бо тому що воно все загострюється, і воно все знає 

крутиться, як в якомусь місцеві, не буду казати якої субстанції. Все дуже 

просто і водночас дуже складно, бо ключ до вирішення цього громадянського 

конфлікту, я так думаю… повернутися у правове поле. Все. Просто 

повернутися у правове поле.»  

Використання формулювання «громадянський конфлікт» є підміною 

понять, спробою фальсифікувати історичні події та зумисним поширенням 

недостовірної інформації, оскільки події на сході України визначено у 

нормативно-правових актах як збройний конфлікт, зокрема у Законі України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення дати початку 

тимчасової окупації» (від 15.09.2015 № 685-VIII); постановах Верховної Ради 

України: «Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних 

Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про 

визнання Російської Федерації державою-агресором» (від 27.01.2015  

№ 129-VIII); «Про Заяву Верховної Ради України «Про відсіч збройній агресії 

Російської Федерації та подолання її наслідків» (від 21.04.2015 № 337-VIII), «Про 

Заяву Верховної Ради України «Про визнання Україною юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та 

воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та 

керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до 

особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян» (від 

04.02.2015 № 145-VIII). 

Відповідно до вищезгаданих нормативно-правових актів нинішня 

російсько-українська війна не є результатом внутрішньодержавного конфлікту 

на міжетнічному, міжконфесійному або будь-якому іншому ґрунті чи рухом, 

організованим визнаними лідерами та широко підтриманим населенням. У таких 

умовах тези «внутрішнього конфлікту» чи «громадянської війни» є хибним і 

маніпулятивним продуктом російської пропаганди. 

У Зверненні Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, 

Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, 

Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 

Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про 

визнання Російської Федерації державою-агресором від 27.01.2015 № 129-VIII  

йдеться про те, що Російська Федерація є державою-агресором, яка вчиняє акти 

збройної агресії проти України. Зазначене ще раз підтверджує, що використання 

терміну «громадянська війна» є свідомим поширенням необ’єктивної 

інформації, маніпуляцією  та фальсифікацією історичних подій. 
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о 23:36  

Р. Коцаба: «Допоки не нададуть тут, в Києві, правової оцінки тому, що 

відбувалося в 2014 році, вірніше, починаючи з осені-зими 2013 року, нічого не 

вирішиться. Вам нагадати? Почалося все довольно банально, коли 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 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.». 

Коментар містить прямі звинувачення учасників Революції Гідності у 

захопленні влади та переслідуванні власних фінансових інтересів, ігноруючи 

спробу дати реальну оцінку подіям, які чітко визначені у правовій площині.  

Зокрема, відповідно до Закону України «Про внесення зміни до статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(від 22.10.1993 № 3551-XII зі змінами) події масових акцій громадянського 

протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року визначені 

як Революція Гідності (згідно з Указом Президента України від 11.02.2015  

№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення 

пам'яті Героїв Небесної Сотні» День Героїв Небесної Сотні відзначається 

щорічно 20 лютого). 

Крім того, вислови є прямим продовженням лінії російської пропаганди та 

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. 

о 23.40  

Р. Коцаба: «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.» 

Висловлювання є маніпуляцією, відкритим звинуваченням збройних сил 

України у діях, що були чітко визначені у законодавчих актах, зокрема у Законі 

України «Про внесення змін до законів України щодо боротьби з тероризмом» 

від 05.14.2014 № 1313-VII, в якому зазначено, що Антитерористична операція –  

це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на 

попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення 

заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, 

мінімізацію наслідків терористичної діяльності. 
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 Відповідно до частини 5 статті 49 Кримінального Кодексу України 

«злочином, на який не поширюються терміни давності» тобто «давність» не 

застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, 

передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу. 

Висловлювання виправдовує насильницьку зміну конституційного ладу 

України, зокрема на Донбасі, що є порушенням 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); 

о 23.41  

Р. Коцаба: «Ну і, відповідно, донецькі і луганські відповіли 12 травня, 

нагадую, майже через місяць пізніше, створенням так званих «ДНР» і «ЛНР». 

Виправдання створення «ДНР» і «ЛНР», в той час, коли це є псевдодержавні 

утворення із самопроголошеними органами, які узурпували виконання владних 

функцій на тимчасово окупованих територіях України, контрольованих 

Російською Федерацією. Відповідно до Заяви Верховної Ради «Про визнання 

Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів 

проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської 

Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які 

призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських 

громадян», затвердженої Постановою Верховної Ради України (від 04.02.2015  

№ 145-VIII), «ДНР» та «ЛНР» визнані терористичними організаціями. 

о 23.42  

Р. Коцаба: «І ніякі ці всі формати – Женевський, Нормандський, Мінський, 

різноманітні формули Штайнмаєра і тому подібне. Вони не ліквідують 

наслідків тодішнього конфлікту. Тільки виявлення справжніх причин конфлікту 

дасть нам правильну форму для усунення цього громадянського конфлікту. 

Досить, знаєте вже, поділу: наші-ваші, ватники-вишеватники, сталінці-

ленінці-бандерівці. Пора нарешті повертатися у правове поле. Тобто, 

конституційно чи неконституційно, законно чи незаконно, ось такі критерії і 

водночас ключик до вирішення проблеми Донбасу. Пан Зеленський, як і свого часу 

П.О. Порошенко, як мантру повторює: «Мир, мир на Донбасі», але війна триває. 

Військовий бюджет не скорочується. Шостий рік, уявіть собі, шостий рік, 

нічого не міняється. Пора вже пану Зеленському визначитися, чи він продовжує 

криваву вакханалію попередньої банди, чи все ж хоче увійти у підручники з 

новітньої історії України як миротворець, який приніс мир на Донбас, а відтак 

всім нам, українцям, дай Боже йому мудрості, сподіваємось, що все буде 

добре!».  
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Неодноразове використання формулювання «громадянський конфлікт» є 

свідомим спотворенням інформації та навмисною підміною понять, наслідком 

яких є нагнітання ситуації, та містить ознаки розпалювання ворожнечі. 

Крім того, висловлювання є безапеляційною маніпуляцією, спрямованою до 

чинного Президента України.  Шляхом використання методів мовленнєвого 

маніпулювання свідомістю, впливу на психіку ведучий приводить до висновку 

про потребу у зміні конституційного ладу, що є порушення вимоги статей 6, 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 28 Закону України 

«Про інформацію». 

Під час перевірки у присутності уповноважених осіб ліцензіата 

проаналізовано акти моніторингу та відеозапис вищезазначених відрізків ефіру 

за 05.11.2019. Також заслухано пояснення посадових осіб ліцензіата щодо 

питань, які належать до предмету перевірки, та розглянуто надані ними 

документи і матеріали. З результатами перевірки представники ліцензіата не 

погодились. 

Відповідно до положень Доктрини інформаційної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 25.02.2017 № 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. 

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 

подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм 

у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації.  

Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини передбачає право на 

свободу вираження поглядів, проте частина друга 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. Рекомендаціями 

Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям з питань «розпалювання 

ворожнечі» (Прийнятими Комітетом міністрів 30 жовтня 1997 року на 607 

засіданні заступників міністрів), складеними з урахуванням Статті 7, частини 

першої Європейської конвенції про транскордонне телебачення, передбачається 

засудження всіх форм самовираження, що розпалюють расову ненависть, 
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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. 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, в 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. 

Передача містила лише одну точку зору з питань, які мають серйозне 

значення для національної безпеки України, що має ознаки порушення 

редакційної політики щодо поширення об'єктивної інформації. Протилежної 

точки зору чи ознак дискусії з питань «акцій громадянського протесту в Україні 

з 21.11.2013 по 21.02.2014», «збройної агресії Російської Федерації», «анексії 

Криму» та «окупованих Російською Федерацією частин Донецької та Луганської 

областей України» під час трансляції передачі не подавалось, що має ознаки 

порушення права глядачів на об’єктивну інформацію та зловживання правом 

телеканалу на свободу висловлення думок, що суперечить міжнародним та 

українським правовим актам щодо агресії проти України.  

Статтею 8 Редакційного статуту телекомпанії  ТОВ «НОВИНИ  

24 ГОДИНИ», м. Київ, визначено основні вимоги до забезпечення точності, 

об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації: 

Умисне перекручення чи спотворення фактів є неприпустимим так само, як 

і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування, неправдивий 

наголос, псевдосенсаційність тощо); 

Товариство сприяє інформаційному плюралізму, висвітлюючи всі суспільно 

важливі події та надаючи можливість для оприлюднення повного спектру 

політичних, соціальних, культурних, національних і релігійних поглядів, 

наявних у суспільстві. 

Крім того, Офіс Прокурора Міжнародного Кримінального Суду у звіті (пп. 

68, 72) щодо здійснення досудового розслідування ситуації в Україні визнав факт 

вчинення злочину агресії Російською Федерацією на території та здійснення 

тимчасової окупації частини її території за допомогою збройних формувань 

Російської Федерації, а також факт існування міжнародного збройного 

конфлікту на сході України (із 14.07.2014).  

Трансляція ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, 05.11.2019 вказаних 

вище висловлювань свідчить про наявність в ефірі закликів до розв’язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 
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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 ліцензіатом вимог чинного 

законодавства Національна рада звернулася до Незалежної медійної ради 

України (вих. № 17/2575 від 13.12.2019) з проханням висловити позицію та 

надати висновок щодо наявності або відсутності порушень чинного 

законодавства України при поширенні телеканалом ТОВ «НОВИНИ  

24 ГОДИНИ», м. Київ, передачі «Я так думаю» за 05.11.2019. 

Згідно з висновком Незалежної медійної ради (вх. № 24/115 від 24.02.2020), 

у висловлюваннях Руслана Коцаби (трансляція в прямому ефірі 05.11.2019 

передачі «Я так думаю», початок о 23:25) наявні ознаки мови ворожнечі щодо 

учасників АТО/ООС та учасників Революції гідності. Також Незалежна медійна 

рада вважає, що телеканал не дотримався вимог достовірності подання 

інформації у вищевказаному випуску передачі і систематично не дотримується 

вимог щодо об’єктивності (неупередженості), повноти й збалансованості 

подання інформації, зважаючи на формат передачі «Я так думаю».  

Розглянувши Акт № 314 від 09.12.2019 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, враховуючи висновок Незалежної медійної 

ради (вх. № 24/115 від 24.02.2020), 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 порушення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, абзаців 

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

«Про телебачення і радіомовлення» (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»), пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України 
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«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію) та 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. ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, НР № 00034-м від 26.06.2016, 

оголосити попередження. 

3. 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, 05.11.2019. 

4. 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 %  (105 625,50 грн (сто п’ять тисяч шістсот двадцять п’ять гривень  

50 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). 

5. 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 105 625,50 грн (сто п’ять тисяч шістсот  двадцять п’ять гривень 

50 копійок). Реквізити до оплати: УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Києва, код 

ЗКПО 37995466, р/р UA758999980313000056000026011 в Казначействі України 

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

; ; сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 27.02.2020 № 342, без 

ПДВ. 

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

місяця привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством 

України. 

7. Розпорядження про усунення порушень та сплату штрафу, копію цього 

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

8. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НОВИНИ 

24 ГОДИНИ», м. Київ. 
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9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/ Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/ Олександр ІЛЬЯШЕНКО 

 


