
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1467 

 

26.11.2020                                                         м. Київ                                              Протокол № 31 
 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів  

(НР № 00293-м від 23.08.2018, 

загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK») 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00293-м від 

23.08.2018), за 11.11.2020 (о 23.47) та 12.11.2020 (о 09.43, 11.52 та 12.37) 

зафіксовано трансляцію анонсу телемарафону «Реванш соросятні» 

(хронометражем 2 хв 33 с), в якому містились висловлювання: 

Голос за кадром: «В Україні американська демократія перетворюється на 

фарс грантоїдів, реванш соросятні і трагедію українського народу». 

Заставка «Печиво демократії».  

Голос за кадром: «Спочатку демократи Вікторія Нуланд та Джеффрі 

Пайєтт роздають печиво на Майдані, а потім там гинуть сотні українців, яких 

вони вивели захищати демократію. Країну на роки поглинає хаос та 

беззаконня».  

Заставка «Доктор Смерть». 

Голос за кадром: «Нам призначають санітарку Майдану Уляну Супрун 

міністром охорони здоров’я. Громадянка США руйнує українську медицину». 

Заставка «Посіпаки Сороса». 

Голос за кадром: «За нової влади першими посади в Україні отримують 

посіпаки Держдепу: грантоїди та учні Джорджа Сороса – соросята. Посол 

США Марі Йованович радить генеральному прокурору не займати соросят».  

Заставка  «Самокат Сороса». 

Голос за кадром: «Сорос призначає свого Прем’єра Олексія Гончарука. Пів 

року той нищить економіку, бреше українцям та катається на самокаті. Тікає 

в Америку і звідти радить запасатися попкорном, обіцяє повернутися, і вони 

знову повертаються».  

Заставка «Зашморг Сороса». 

Голос за кадром: «За американські гранти антикорупціонер Віталій 

Шабунін вже ставить шибениці для українських суддів і погрожує їм розправою. 

Чому соросятам заважають судді та українці, які люблять свою країну, а не 

демократію Сороса. Українці проти легалізації марихуани, азартних ігор та 

проституції, а соросятня за продаж землі, марихуану, анархію та стерилізацію 

бідних».  

Заставка «Демократія катастрофи». 
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Голос за кадром: «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята 

вже готують попкорн та шибениці. Попкорн – для себе, а шибениці – для 

українців».   

Заставка «13 листопада, п`ятниця, марафон – порятунок на телеканалі ZIK 

Реванш соросятні». 

Голос за кадром: «Соросятня руйнує наше майбутнє».  

Стигматизуючий та дискримінаційний термін «соросятня», який 

використовує ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 

без роз’яснення його значення для аудиторії, є спробою підбурювання та 

розпалення ворожнечі по відношенню до значної кількості людей як українців, 

так й іноземних громадян за ознакою їх причетності до ідеології та політичних 

поглядів, які сповідують принципи та політичні погляди демократичного шляху 

розвитку України. Вказана вище заява висловлена у публічний спосіб, може бути 

сприйнята аудиторією телеканалу як заклик до агресії проти частини 

українського суспільства та іноземних громадян.  

Лексеми «На Майдані гинуть сотні українців, яких вони (Вікторія Нуланд 

та Джеффрі Пайєтт, представники уряду США) вивели захищати 

демократію», «громадянка США (Уляна Супрун) руйнує українську медицину», 

«соросятам заважають судді та українці, які люблять свою країну, а не 

демократію Сороса», «соросятня руйнує наше майбутнє»,  «соросята вже 

готують попкорн та шибениці. Попкорн для себе, а шибениці для українців», «в 

Україні американська демократія перетворюється на фарс грантоїдів, реванш 

соросятні і трагедію українського народу» мають ознаки прихованого заклику 

свого глядача до розпалення ворожнечі по відношенню до невизначеної 

соціальної категорії «соросята», до осіб за ознаками приналежності до 

громадянства США (приватних та посадових осіб), щодо яких телерадіокомпанія 

формує поведінку адресату мовлення, використовуючи методи мовленнєвого 

маніпулювання свідомістю, впливу на психіку глядача. Тим формує у глядача 

бажання діяти або відчуття необхідності дій проти вказаних категорій та осіб за 

ознаками приналежності до цих категорій, підбурюючи та розпалюючи до них 

відчуття ненависті за те, що саме вони, на думку керівництва телерадіокомпанії, 

винні у трагедіях українського народу з 2014 року.   

Лексема «Джо Байден переміг, демократи повернулися, і соросята вже 

готують попкорн та шибениці. Попкорн – для себе, а шибениці – для українців» 

є фактичним твердженням про криміналізацію соціальної групи «соросята» та 

наявності сформованого групою осіб та окремих представників цієї групи 

(Віталій Шабунін) умисного плану здійснити замах на життя людей за ознаками 

їх приналежності до української національності. Подібні заяви української 

загальнонаціональної телерадіокомпанії можуть бути розглянуті як 

підбурювання до певних негативній дій насильницького характеру та такі, що 

створюють, викликають відчуття неприязні, ворожнечі до певної категорії людей 

або до окремих представників цих категорій. Телеканал, виготовляючи та 

поширюючи подібні висловлювання, має враховувати загальну напружену 

обстановку в Україні, пов’язану з багатьма викликами, які загрожують 

існуванню країни, те, що деякі повідомлення можуть створювати додаткову 

напругу в суспільстві, створювати провокації та прецеденти насилля серед 



3 

населення України, а також формування негативного образу партнерів та 

союзників України у боротьбі з агресією Російської Федерації, ЄС та НАТО, їх 

громадян, наслідком чого може бути створена ситуація, яка загрожуватиме 

національній безпеці та територіальній цілісності України.    

Трансляція анонсу телемарафону «Реванш соросятні» 11.11.2020 (о 23.47) 

та 12.11.2020 (о 09.43, 11.52 та 12.37) в ефірі  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00293-м від 

23.08.2018), має 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, шостого 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; 

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); 

- 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). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 11.11.2020 та 

12.11.2020,  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 та пунктом 10 розділу VII 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 безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (ліцензія на мовлення НР № 00293-м від 23.08.2018), 

з метою перевірки дотримання вимог: 

- абзаців третього, четвертого, шостого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного ладу 
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України; закликів 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); 

- 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); 

- 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. Встановити строк проведення перевірки – з 14.12.2020 по 29.12.2020 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у термін до 

17.12.2020 надати Національній раді шляхом надсилання на адресу:  

вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, необхідні для 

проведення перевірки:   

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 11.11.2020 та 

12.11.2020,  завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 11.11.2020 та 12.11.2020 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телерадіокомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, у термін до 

17.12.2020 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


