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Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів
(НР № 00293-м від 23.08.2018,
багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK»)

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі
– Національна рада) надійшло звернення гр. Кульчицького О.П. (вх. № 15а/459
від 03.03.2020) з наріканням на трансляцію 28.02.2020 в ефірі ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, телемарафону
«Тхне Соросом», що, на думку заявника, має ознаки маніпуляції суспільною
свідомістю, розпалювання ненависті, поширення неправдивої інформації, мови
ворожнечі.
За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія НР № 00293-м від 23.08.2018,
логотип: «Z ZIK»), за 28.02.2020 зафіксовано трансляцію з 07.00 по 22.01
МАРАФОНУ «Тхне Соросом», в якому було 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 четвертого, тринадцятого 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; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси
фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи);
- 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:
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Ток-шоу «13:00 о тринадцятій». Сюжет під умовною назвою «Хто такий
Сорос?»:
о 13.01 голос за кадром: «Джордж Сорос – американський фінансист та
інвестор, родом з Угорщини. Йому за півроку-90. Свої перші гроші Джордж
Сорос заробив на перепродажі цінних паперів. Мільярдні статки йому принесли
спекуляції на валютних ринках. Сьогодні Сорос – координатор
багаточисельних грантових проектів типу «Фонд «Відродження» чи
«Відкрите суспільство». Сам він заявляє, що виділяє кошти на розвиток
демократії у світі».
О 13.02 Джордж Сорос (синхрон): «Я б називав себе політичним
філантропом. Я б хотів зробити цей світ краще. Покращити систему
управляння уряду і виправити несправедливість».
(Трансляція фрагментів революції у Грузії в 2003 році)
О 13.03 голос за кадром: «Це так політичний філантроп встановлює
справедливість у світі. Джорджа Сороса називають батьком багатьох
«кольорових» революцій у Східній Європі, у результаті яких – десятки
поранених та повністю зруйновані економіки держав. У розпал «Революції
троянд» тоді ще президент Грузії, а нині покійний Едуард Шеварнадзе, заявив,
що за події в країні мають понести відповідальність керівники місцевого
відділення фонду Сороса».
О 13.03 цитата Е. Шеварнадзе: «Джордж Сорос якось обмовився, що за
мільярд доларів може розпочати кампанію проти Президента Буша в Америці.
Але Грузія – не Америка, там можна, а тут займатися такими речами не
допустимо, я вимагаю, щоб керівники місцевого Фонду понесли
відповідальність за це».
О 13.03 голос за кадром: «Небажаний гість Сорос і у себе на батьківщині
в Угорщині. Прем’єр Віктор Орбан в буквальному сенсі «вижив» фінансиста з
країни. Центрально-Європейському університету, який фінансується з
структур Сороса, два роки тому довелось переїхати з Будапешту до Відня».
О 13.08 ведучий: «Я хочу ще раз повторити своє питання вже в короткій
формі: наскільки серйозний вплив Сороса зараз на Україну і на які саме органи?
Бо йому закидають, що фонди Сороса, або афілійовані з ними люди
контролюють зараз і правоохоронну систему. Це і Генеральна прокуратура, і
НАБУ. Вже кажуть і про ДБР. Так само кажуть, що і судову владу,
антикорупційний суд також контролюють люди і фонди Сороса. І зараз
кажуть, що і у кожній партії політичній також є люди Сороса. Наскільки ця
проблема глобальна? І що ще можете додати?».
О 13.09 О. Дубінський: «Я вам хотел бы сказать, что вот так
называемые «соросята» это как раковая опухоль, которая возникла где-то в
середине 90-х, когда начался проект Фонда Сороса «Возрождение». Проект,
по сути, по финансированию - обучения, повышения квалификации,
трудоустройства различных молодых талантливых студентов, которых
вывозили на курсы, вывозили на тренинги, обучали и готовили к работе в
государственных структурах. С помощью вложения достаточно больших
сумм денег была создана агентурная по сути сеть, то есть огромная сетка
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людей, которые стали чиновниками, проникли просто во все сферы
общественно-политической жизни и за некоторое время, то есть
соответственно за это время прошло больше 20 лет, стали уже
руководителями
громадных
государственных
структур.
Стали
парламентариями, создали свою даже фракцию в партии…, вернее партию
и фракцию в парламенте, это «Голос», чисто «соросятская» история. То
есть это проект вложения денег в молодёжь, которые потом выросли в
лоббистов интересов иностранных структур на территории Украины…».
О 13.12 ведучий: «Олександре, дивіться, у кожної проблеми, про вплив
пана Сороса та його структур на Україну кажуть, як дуже глобальна
проблема всеукраїнського масштабу, є прізвище. На Вашу думку, хто є
головними провідниками Сороса в Україну, лобістами, і хто його покриває,
його структури?».
О 13.12 О. Дубінський: «Смотрите, их много. Начиная от Яресько,
которая отправлена сейчас в Пуэрто-Рико разрушать очередную экономику, и
заканчивая, ну вот яркий представитель Айварас Абромавичюс, он в интервью
литовским СМИ прямо говорит, что он и Кабинет Министров назначил, и
Премьер-Министра рекомендовал. Это человек, который иностранец,
которого по точно такой же схеме всунули нам сначала в Министерство
экономического развития, потом всунули в команду нового Президента, в нашу
команду, по сути, а теперь он возглавил Укроборонпром, который готовит
точно так же под нож к уничтожению, потому что Украина является
конкурентом для других стран на рынке вооружения. И на этом можно
неплохо еще и подзаработать, что он собственно и делает».
О 13.13 ведучий: «Скажіть, будь ласка, якщо Ви сказали, що партія
«Голос» - це просто такий розсадник «соросят». Якщо я вас правильно
зрозумів, то пан Вакарчук, який очолює цю партію, він теж зв'язаний з
Соросом і яким чином?».
О 13.13 О. Дубінський: «Пан Вакарчук – просто ширма для
«соросятника». Вот я называю его так. Это вывеска. Человек, с помощью
которого, «соросятник» пролез в украинский парламент. Ключевым
спонсором партии «Голос» является Томаш Фиала - это инвестиционный
банкир, чешский, который работал на фонде Сороса. И который собственно
финансировал и делал самые большие вложения в эту партию: отправлял
туда, делегировал депутатов и который по сути ею управляет. Это вот
чистый «соросятник» в украинском парламенте. От одного до последнего».
Передача «Чудова четвірка»
О 16.19 ведуча: «Скільки ж цих послідовників Сороса і де їх найбільше? У
Раді 40%. У «зелених рядах монобільшості», у «Слуги народу», каже народний
депутат Олександр Дубінський і додає: учні Сороса, які стали чиновниками та
політиками, відробляють борг, виносячи вигідні для Сороса рішення. Народний
депутат наголосив на тому, що учні Сороса – це агенти іноземного впливу,
які проникли в Парламент і стали великою загрозою для країни».
О 16.20 О. Дубінський: «Вот так называемые «соросята» это как
раковая опухоль. Которая возникла где-то в середине 90-х, когда начался
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проект Фонда Сороса «Возрождение». Это проект вложения денег в
молодёжь, которые потом выросли в лоббистов интересов иностранных
структур на территории Украины. То есть, они всю жизнь работали на
чужие деньги и они продолжают работать, возглавляя украинские компании;
возглавляя украинские партии; являясь чиновниками и политиками на другие
страны. То есть, они, по сути, являются агентами влияния и сейчас
отрабатывают вложенные в них деньги. Что значит отрабатывают? - Это
приносят прибыль своими решениями».
О 16.21 ведучий: «Влада буквально кишить представниками грантових
спільнот. Вони всюди: серед міністрів, депутатів і чиновників нижчого рангу.
Найбільш високопоставленим «соросятком» в Уряді охрестили Прем'єрміністра Олексія Гончарука. Він виходець експертно-аналітичного центру
BRDO, який, до слова, існував за рахунок західних грантів. Про це
стверджують ряд експертів».
Передача «Деталі Дня»
О 18.19 ведуча: «Відсутність результатів реформ в Україні останнім
часом все частіше, як ви знаєте, пов’язують з помилками саме в кадровій
політиці. Політичний сленг навіть поповнився новими мемами. Ви часто тепер
чуєте в ефірі: «соросята», або «золоті хлопчаки та дівчата Сороса». Мова
йде про так звані нові обличчя політиків, які тривалий час співпрацювали, або і
досі співпрацюють з компаніями, афілійованими з Джорджом Соросом,
відомим фінансовим гравцем. Співпадіння чи ні, але жодна з країн, в якій
з’являлися фонди Сороса, не вдалося уникнути наслідків від світових
економічних криз, тому агентів впливу Джорджа Сороса в Україні шукав
Сергій Гільді».
О 18.19 голос за кадром: «Джордж Сорос народився у єврейській сім’ї
1930 році в столиці Угорщині, Будапешті. Його родина пережила нацистську
окупацію, а пізніше переїхала в Англію. У 2012 Сорос увійшов у десятку
найбагатших людей Сполучених Штатів. Його статки становили 22 мільярди
доларів і продовжували зростати. Свої перші гроші Джордж Сорос заробив на
перепродажі цінних паперів. Мільярдні ж статки йому принесли спекуляції на
валютних ринках. Джорджа Сороса називають людиною, яка обвалила банк
Англії. Чорну середу ’92 року, здешевлення фунту стерлінгу приписують саме
рукам американського фінансиста. Тоді за один день він заробив 1 мільярд 100
мільйонів доларів. Фунтом стерлінгом Сорос не задовільнився, в тих же 90-х
обрушив таїландський фунт, після переключився на Малайзію».
О 18.20 голос за кадром: «Сьогодні Сорос - координатор багаточисленних
грантових проектів типу фонду «Відродження» чи «Відкрите суспільство».
Сам він заявляє, що виділяє кошти на розвиток демократії у світі. Через сітку
власних фондів Сорос щедро фінансує різноманітні гуманітарні проекти в
країнах, що розвиваються».
О 18.21 уривок інтерв’ю: «Джордж Сорос «Я б називав себе політичним
філантропом. Я хотів зробити цей світ краще, покращити систему управління
уряду і виправити несправедливість».
(відеоряд: кадри протестів у Грузії)

5

О 18.21 голос за кадром: «Так політичний філантроп встановлює
справедливість у світі. Джорджа Сороса називають батьком багатьох
«кольорових революцій» у Східній Європі. У якій би країні не з’явився фонд
Сороса, розпочинаються заворушення і дестабілізація ситуацій в країні. До
прикладу, у нульових у Сербії відбувся держпереворот та повалення Слободана
Мілошевича. У центрі перевороту рух «Відсіч», який фінансував фонд Сороса.
2003 рік – Грузія, в основі революції «Троянд» стоїть рух «Досі», який
фінансував фонд Сороса. Українська «Помаранчева» революція, фінансував
мітингувальників фонд Сороса. «Тюльпанова» революція у Киргизстані – гроші
йшли від фонда Сороса. Критики мільярдера вважають: декларуючи
благодійні цілі, фінансист переслідує корисливі цілі та комерційні інтереси».
(відеоряд: кадри протестів у світі)
О 18.22 Ігор Мосійчук: «Сорос – це, мабуть, найцинічніша і
найпрагматичніша, в найгіршому розумінні цього слова, людина.
Фінансовий спекулянт у світі. Це людина, яка руйнувала економіки цілих
держав. Для розуміння, він є небажаним гостем навіть на своїй малій
батьківщині – Угорщині».
О 18.22 голос за кадром: «Після останніх парламентських виборів позиції
Сороса в Україні посилились. Тепер його вплив поширюється не тільки на
окремих депутатів чи високопосадовців, але і на цілі фракції у Верховній Раді, а
політикам, яких прийнято називати «пташенятами Сороса», вдається
залишитись при владі навіть після її зміни. Але хто такі «соросята»?».
О 18.22 О. Дубінський: «Это люди, которые получают свои деньги и
получали их довольно долгий период от иностранных организаций, грантовых
фондов, специальных стипендий, корпораций. Это люди, которые много лет
лоббировали на территории Украины, продвигали интересы других стран.
Других корпораций. Других бизнесменов. И сейчас они инкорпорировались во
власть и вскочили в поезд, который их привёл на олимп управления
государством».
О 18.23 голос за кадром: «До «соросят» нинішньої політики відносять
навіть Прем’єра Олексія Гончарука, який раніше очолював Незалежний
експертно-аналітичний центр BRDO, офіс ефективного реагування,
фінансований Євросоюзом. Головний митник країни Максим Нефьодов, який до
того займався електронною системою публічних закупівель ProZorro, яка
опосередковано фінансується міжнародним фондом «Відродження». І ще
генеральний прокурор Руслан Рябошапка, раніше керував департаментом
аналізу антикорупційної політики в організації Transparency International
Украина, яка також не на пряму фінансувалась фондом Сороса».
О 18.24 В. Рабінович: «Только что вышел рейтинг найвпливовіших
українців. Один из них Сорос. Дожили, блин. Всё это кубло работает под
руководством Сороса. Сорос расставил своих Гончаруков, других там этих
всех расставил людей. Мы, что обязаны чем-то им? Почему мы должны
кормить эту свору зарубежную?».
О 18.24 голос за кадром: «Соросовські та подібні структури не
інвестують в країну, не розвивають виробництво та не приносять якісь нові
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технології. Вони фінансують підготовку агентів впливу через так звані
інститути формування громадського суспільства. А також подальшу їхню
діяльність. Ці організації діють згуртовано. Пофантазуймо. Наприклад,
Центр протидії корупції збирає мітинг за відставку керівника умовного
відомства. Подібні акції протесту справді неодноразово проходили.
Заздалегідь проанонсувавши захід, збирають журналістів, зокрема і свої,
«соросівські» ЗМІ. Їх також немало в Україні. І отримаємо картинку, ніби все
Українське суспільство вимагає цієї відставки. Тоді як насправді, це
злагоджена робота мережі агентів впливу. Втім, такі фокуси вдаються лише
в країнах третього світу. Тоді як у самій Америці до мільярдера одразу
висунуть претензії».
О 18.25 В. Кацман: «Вы знаете, что в Америке к Соросу есть огромные
законодательные претензии? Вы знаете, что в Англии вообще возбуждены
уголовные дела там по его деятельности и так далее, и в Англии он не
въездной? Если посмотреть за историей деятельности этой группы, то
ничего хорошего мы там не увидим».
О 18.25 голос за кадром: «Постійних союзників у Джорджа Сороса
історія не зафіксувала. Спектр його інтересу – держави, які перебувають на
історичному зламі. А відтак – тимчасові союзники, які і самі чекають
фінансової допомоги так званого філантропа. Виключенням із цього правила є
Україна. У нас в кріслах провладної партії сидять багато людей, які вчилися за
кошти Сороса та працювали в його фондах. А весь Кабмін взагалі
складається з усіх його адептів».
Ток-шоу «19 о дев’ятнадцятій»
О 20.11 В. Бистряков: «Откуда взялись «соросята», они что почкованием
или нерукотворным способом развелись. Значит кто-то дал «вказівку», а вот
почему о них не говорим, о тех, кто стоит за кулисами, кто руководит всеми
этими процессами. Мы слушаем человека, который, так сказать, является
представителем команды, которая явно на «слив» их сделали. Правда или нет?
Вначале «сольют» правительство, а где-то так к осени, допустим, будут
перевыборы в Верховной Раде. То есть до этого у них какая задача стоит –
распродать землю, распродать активы, и все до свидания, все – слили...».
О 20.12 В. Бистряков: «Для Сороса важно что, это расщепить
общество, чтобы общество не было консолидированным, чтобы оно не
дало отпор, что б был очень низкий процент общественного сознания.
Понимаете? Поэтому в странах Европы, Азии, где он там говориться
обжегся, он оттуда ушел... А у нас что получается, у нас дали возможность
разделить страну на первых и вторых, на титульных, на не титульных, и,
ребята, давайте между собой – ссорьтесь…Сорос- ссорьтесь, правильно или
нет.
Вы знаете, есть такая картина у Репина, называется «Запорожцы
пишут письмо турецкому султану» и там у основного запорожца, ему
позировал Гиляровский, такой шикарный был человек, добродушный,
гостеприимный. Все. Вот если бы Репину заказали картину дьявола, он бы
попросил бы позировать именно Сороса. Есть такая наука физиогномика,
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посмотрите на этого человека – это явный представитель дьявола. И
замечательная мысль его в кавычках «…что его не интересует социальное
последствие вот этих его дел», его интересует развалить страну,
понимаете, перессорить между собой людей, с этого заиметь себе бабло и
где-то идти себе дальше».
О 20.13 ведуча: «Пане Бистряков, а Ви згідні з європейськими колегами
Вашими, експертами, які називають його «хрещеним батьком» чималої
кількості революцій по багатьох країнах світу, зокрема і Україна, Грузія і ще, і
ще. І що це кольорові, власне, революції, які мають у нас Помаранчева,
революція «Троянд» в Грузії і т.д. що це Сорос?».
О 20.14 В. Бистряков: «Вы знаете, это правдивый прогноз. Но я хочу
сказать, что последние 20 лет — это действительно эпоха «цветных»
революций. За исключением, пожалуй, Египта, который из этого вышел
более-менее нормально, везде все это было развалено. Везде все было
развалено: экономика была развалена, народ между собой переругавшийся.
Возьмите Ливию, допустим, возьмите ту же Грузию, в которой не
спокойно до сих пор и которая тоже на пороге бедности. Вот это
следствие того, что там поучаствовал, конечно, Сорос со своими
«соросятами»».
О 20.16 О. Дубінський: «…Зато могу вам сказать, как легко определить
«соросят», если приложить для этого небольшие усилия. Вот у нас публичное
декларирование раскрыто, и все министры, и депутаты, чиновники публикуют
декларации. И вот у многих членов Кабинета Министров в графе «Доходы»
написано заработная плата. Например, там 1 млн. 600 тыс. грн, 600 тыс. грн,
млн грн, и кто заплатил эту заработную плату - он сам себе. То есть они сами
себе платили зарплату, это возможно только в одном случае, когда они были
ФОПами и получали гранты на свои ФОПы, то есть были частными
предпринимателями, которые получали вот эти гранты. Вот это и есть вход
денег Сороса. Вот этих людей находите, выписываете их в список – вот вам
все «соросята» во фракции. Поверьте, их будет даже, наверное, больше чем
40% во фракции».
О 20.18 ведуча: «Тобто Сорос такий собі монополіст на зовнішнє
управління України зі сторони Америки, я правильно розумію?».
О 20.18 О. Дубінський: «Он не монополист, он просто стоит во главе
пирамиды по управлению страной и выкачиванию из него денежных ресурсов».
О 20.38 А. Лесик: «…Независимо от того, в каком регионе мы живем,
мы должны понять, что сейчас происходит уничтожение страны. И
сейчас там Львов, антагонист – Харьков …. Если будет здравый смысл,
прекратим последовать тем событиям, которые Порошенко все 6 лет
насаждал вот этой антироссийской истерии. Уничтожением истории,
переписыванием истории, вот этого глупого закона о декоммунизации,
который противоречит всему здравому, то тогда у нас будет результат.
Поэтому с людьми нужно разговаривать. А почему я сказал, что мы теряем
время, теряем время каждый день, потому что именно в школах сейчас
насаждается нам по сути манипуляция, и дети с самой школьной скамьи
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слушают вот это вранье про Майдан, про Небесную Сотню, про то что
беркут такой – сякой. Так что б все люди, кто нас смотрят и знает, знали,
что беркут – это герои. Люди должны знать правду…».
О 20.40 А. Лесик: «…А сейчас происходит дебилизация,
деиндустриализация, и попытка, по сути говоря, демонтировать страну,
продать последнее…».
О 21.03 А. Лесик: «Посмотрите видео: где там мирные протестанты
бегают с палками, кирпичами и прочей ересью».
О 21.04 А. Лесик: «Нет, я не признавал Россию агрессором. Депутаты
голосовали, я вышел и публично сказал: Россия — это братский народ, так
считал в 2015 году и сейчас считаю».
Розглянувши звернення гр. Кульчицького О.П. (вх. № 15а/459 від
03.03.2020), результати моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 28.02.2020, керуючись частиною сьомою
статті 4, абзацами четвертим та тринадцятим 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 восьмим пункту 6 Доктрини інформаційної
безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 25.02.2017
№ 47/2017, абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про
порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок
телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення
матеріалів про адміністративні правопорушення, 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 (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.12.2017 за № 1468/31336), Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ
КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018), з метою перевірки
дотримання вимог:
- абзаців четвертого, тринадцятого 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; поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси
фізичних і юридичних осіб, посягає на честь і гідність особи);
- 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 Ю. Зіневича.
Перший заступник голови

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Олександр ІЛЬЯШЕНКО

