
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1073 

 

17.09.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 24 

 

Внесено зміни:  

рішення Національної ради 

від 23.12.2020 № 1686 

 

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 мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. 

Київ (ліцензія на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: 

«NEWSONE»), за період з 28.08.2020 по 30.08.2020 зафіксовано трансляцію 

передачі «Протистояння» (ведучі В. Піховшек та Д. Панченко; прямий ефір – 

28.08.2020 (у часовому проміжку з 19.01 до 19.59), повтори – 29.08.2020  

(з 08.17 до 09.15) та 30.08.2020 (з 20.02 до 21.00)), в якій поширено 

висловлювання, що мають ознаки порушення презумпції невинуватості 

підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду. 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано (28.08.2020 о 19.10-19.16,  

з повторами: 29.08.2020 о 08.26 – 08.32 та 30.08.2020 о 20.12-20.18): 

Діана Панченко, ведуча: «Олено Леонідівно, і при цьому ці ж люді 

прекрасно себе почувають. Я сьогодні смішну, як на мене, новину прочитала, 

мовляв пан Стерненко збирається ініціювати питання вивчення дотримань 

правил журналістської етики нашим каналом через те, що ми його 

називали «вбивцею». Я трошки поясню, людина, яка вбила людину і 

транслювала це на весь світ в стрімі, замість того, щоб надати допомогу 

медичну, як на мене, називається «вбивцею». Як би ви оцінили от таку 

історію, і друге, ну вони колись понесуть покарання? Усі ці люди: усі ці Карасі і 

Стерненки?».  

Олена Лукаш, гість передачі: «Хоть по-русски, хоть по-английски, хоть 

по-украински, хоть на суахили – человек, который убил другого человека 

является «убийцей», называется «убийцей». И Стерненко - убийца Ивана 

Кузнецова, гражданина Украины, которого он убил 5-ю ножевыми ударами. 

И только бездействия второго генерального прокурора, нового лица 

позволяет этому человеку до сих пор находиться на свободе. Как и тем, кто 

жёг людей в Одессе, как и тем, кто убивал и резал своих же на майдане, как и 

всем остальным, которые терпят на себе или просто являются вторичными 
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жертвами, наблюдая это насилие. И самое смешное, я думаю, а как себя 

сейчас чувствуют инвест-няни, вот инвест-климат у нас улучшается от вот 

этого? Государство наше становится сильнее от вот этого всего? Донбасс 

очень хочет вернутся в такую Украину? Возможно, крымчане сидят нам и 

завидуют, глядя на эти кадры? Эти люди не просто нападают, цинично 

нападают, бандитски нападают на других людей. Эти люди – это прямой 

путь к деконструкции самого государства, не только его институтов».  

В’ячеслав Піховшек, ведучий: «Олено Леонідівно, вони особливо 

роздухарилися в першій половині цього року, починаючи напевно десь з квітня 

місяця, адже подивіться, це йде кожен день, не, кожен місяць, мало не двічі на 

тиждень. Щойно напад на знімальну групу телеканалу «ZIK» там, в Одесі. 

«Муніципальна Варта», тільки одеський філіал той, про який Ви згадали в 

контексті Києва, Київська «Муніципальна Варта» там в Одесі. Усі ці побої, усі 

ці мінування, причому вони не ховаються і вони, ну навіть, фактично, 

визнають: «ми це робимо, тому що ми там нападаємо…» і описується свої 

цілі.  Виходить так, що комусь навіть наплювати на те, що ідіотом у цій 

ситуації виглядає Міністр внутрішніх справ Аваков, який мав би давно вже 

припиняти всі ці дії. Їм вистачає того, що вони повторюють: «держава 

повинна мати монополію на застосування сили», ну кожен раз це говориться 

про монополію застосування сили, а монополії не було і немає. Тобто, чи 

можна допустити, що ці люди навіть вийшли із підпорядкування спецслужб, 

адже при тому, якщо спецслужби не можуть навести порядок із своїми 

колишніми «підкришними», то й спецслужби при цьому виглядають як люди, 

які, фактично, нічого не контролюють.  

Олена Лукаш, гість передачі: «Нет, это соучастники. Вячеслав, не 

думайте о том, что кто-то что-то не контролирует. Люди, которые 

совершают публичные преступления, множественные, ежедневные, не 

скрывая своих лиц, не важно где – на суде под Стерненко, с активистами в 

Харькове, с ребятами вот на харьковской трассе, в Житомире избиения эти 

все, неважно, эти люди, которые публично нарушают закон, знают, что с 

ними ничего не будет. И вы мне, Вячеслав, сейчас не назовете за 6-ть лет ни 

один пример наказания публичного, уголовного наказания ни одного человека. 

Стерненко – убийца на свободе, а прокуратура не ходит в суд, не ходит и 

поэтому переносятся заседания. Поджигатели в Одессе на свободе, 

поджигатели людей, а к уголовной ответственности привлекали и вручали 

подозрения тем, кто стал жертвами. Все знают о том, что 

выгодополучатели Майдана имеют прямое отношение к смертям на Майдане, 

каждый день об этом информация все больше и шире раскрывается, но все на 

свободе. Нет ни одного примера за 6-ть лет ответственности за содеянное и 

не важно кто это: Карась, Стерненко, еще кто-то. Таких справок, как я вам 

читала, ведь на самом деле миллион, эти люди должны сидеть, а они, зная, 
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что власть их не тронет, и она их не тронет, она их не тронет, продолжают 

действовать, как они считают нужным, все».  

Інформація, публічно поширена в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016), під час трансляції 

28.08.2020, 29.08.2020 та 30.08.2020 передачі «Протистояння», про факт 

скоєння фізичною особою Сергієм Стерненком кримінального злочину є 

ознакою порушення ліцензіатом вимог пунктів а), в) та з) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

поширювати об`єктивну інформацію; не поширювати матеріали, які порушують 

презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують 

рішення суду), оскільки станом на 28.08.2020, 29.08.2020 та 30.08.2020 не було 

встановлено обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили. 

Подібні твердження є ознакою порушення засад презумпції невинуватості та 

забезпечення доведеності вини. 

Слід зазначити, що жодної реакції керівництва телеканалу, редакційного 

складу чи творчих працівників на висловлювання ведучих та гості передачі 

«Протистояння» екс-міністра юстиції Олени Лукаш, поширених в ефірі ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, моніторингом  зафіксовано не було. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ, у період з 28.08.2020 по 30.08.2020, 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 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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(НР № 00034-м від 26.06.2016), з метою перевірки дотримання вимог пунктів а), 

в) та з) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію; 

не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості 

підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  
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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 

 


