
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 996 

 

03.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 22 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 23.12.2020 № 1688 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(НР № 01544-м від 08.11.2019, 

супутникове ТБ, логотип: «НАШ») 

 

 За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ  

(НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), за 24.08.2020 зафіксовано 

трансляцію (14 разів) відеоролику «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ 

ПОКАЖЕ» (хронометраж кожного – 53 секунди), виробленого у художньому, 

образотворчому жанрі, без тексту в супроводі звуку метронома.  

Вищезазначений відеоролик створює образ негативних наслідків від 

вибору українського народу під час проведення 01.12.1991 Всеукраїнського 

референдуму, на якому більшість громадян підтримали незалежність України. 

Поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме у день державного 

загальнонародного свята, Дня незалежності України, має ознаки дискримінації 

по відношенню до тієї частини населення України, через вибір якої на 

Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула 

незалежність, розпалення ворожнечі між різними групами населення України.

 Трансляція відеоролику «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ» в 

ефірі телеканалу ТОВ «НАШ 365», м. Київ, має ознаки порушення ліцензіатом 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язання агресивної 

війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, за 24.08.2020, керуючись частиною першою статті 70 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом 

двадцять восьмим 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, 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 «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м 

від 08.11.2019), з метою перевірки дотримання вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язання агресивної 

війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

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 і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


