
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1606 

 

10.12.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 32 

 

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), за 20.11.2020 

зафіксовано трансляцію в телеефірі сюжетів (о 10.38, 11.17), що містять 

приховану передвиборну агітацію, що є ознаками порушення ліцензіатом вимог: 

- частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна 

агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій 

(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 

партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним 

кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також 

проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), 

суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування 

таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого 

процесу); 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована 

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, 

забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших 

товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, 

назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається 

передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить 

використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або 

логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання 

передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів 

відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення 

видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про 

підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) - 

суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до 

участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів); 
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- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової 

інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час 

виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, 

укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті 

56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій 

(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм 

перевагу в будь-якій формі); 

- частини восьмої статті 57 Виборчого Кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така);  

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Зокрема, моніторингом зафіксовано: 

- 20.11.2020 (о 10.38) в інформаційній передачі «LIVE» трансляцію 

інтерв’ю  народного депутата України Юрія Павленка та суб`єкта виборчого 

процесу – кандидата на посаду Миколаївського міського голови від партії 

«Опозиційна платформа – За життя» Владислава Чайки, що містить приховану 

передвиборну агітацію: 

Ведучий в студії: «Давайте перенесімося знову до Миколаєва. Владислава 

Чайку почуємо. Він поруч з Юрієм Павленком…»; 

В. Чайка: «Єдина родина» уже не один год сотрудничают с этим 

приютом. Мы работаем плодотворно и с директором, и вообще с детьми, 

которые здесь находятся. И они уже мне как родные…»;              

Ю. Павленко: «…Найнижчий по всій Україні показник влаштування в сім’ї 

дітей-сиріт саме в Миколаєві. Міський голова за 5 років замість того, щоб 

створювати нові сім’ї, шукати батьків, об’єднувати дітей і батьків, за 5 років 

знайшов тільки одне – перед виборами в кожний дитячий будинок сімейного 

типу подарував по холодильнику. От і вся робота керівника органу опіки і 

піклування, керівника міста. Очевидно, так не може бути, так не повинно бути. 

Саме тому мені дуже імпонує, що Владислав Чайка як кандидат на міського 

голову, який багато років опікується проблемами дітей, який їх знає і фактично 

вже сьогодні, будучи кандидатом чи просто будучи громадянином міста, вже 

робить цю роботу в своїй щоденній діяльності. І я сподіваюся, що ця щоденна 

політика, політика пріоритетності по захисту, підтримки дитини буде в 

політиці міської влади Миколаєва.»;  

Ю. Павленко «…Давайте сьогодні, в цей день, об’єднаємо всі зусилля, 

попередимо їх, захистимо та збережемо здоров’я дітей. І я впевнений, що місто 

Миколаїв з головою Владиславом Чайкою буде прикладом для всієї країни, як 

має реалізовуватися системна державна політика для захисту дітей, яка буде 

не лише концерти, свята на День захисту дітей, а це буде щоденна, системна 

робота міського голови.»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512
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- 20.11.2020 об 11.17 зафіксовано трансляцію (наживо) промови суб`єкта 

виборчого процесу – кандидата на посаду Слов`янського міського голови від 

партії «Опозиційна платформа – За життя» Павла Придворова та депутата 

Слов`янської міської ради Нелі Штепи, що містить приховану передвиборну 

агітацію: 

Титр: «Слов’янськ, Донецька область. Наживо.»; 

П. Придворов: «Ветераны, многодетные семьи, все социально-

незащищенные слои населения, чувствовали заботу. И с этой целью мы идем 

сегодня вместе на второй тур выборов. Мы уверены. Мы вместе. Мы победим!»; 

Н. Штепа: «Я Вам скажу, что за эти пять лет, которые был у руля 

сегодняшний мер. Я даже не хочу называть его фамилию. Это были самые 

тяжелые времена для моего Славянска. Это были много-много шагов назад. 

Это… не сделано ничего ни в одном микрорайоне города. Люди возмущаются. Я 

вообще удивилась, что нашлась такая сила, которая могла главного 

коррупционера Украины выдвинуть на должность городского головы. Удивлялся 

весь город. Я вообще не знаю как так получилось. И вот сегодня, когда встал 

вопрос, кого бы мы должны были поддерживать, потому что весь город мне 

задает один и тот же вопрос: «Неля Игоревна, скажите, за кого вы скажете 

– за того и пойдем голосовать».  И я им говорю: «Вы знаете, я задала себе этот 

вопрос. И сама подумаю сейчас. И я однозначно понимала, что здесь думать. 

Конечно, я больше доверяю Павлу Придворову. Я вообще не доверяю Ляху 

потому, что он просто обокрал мой город.  И я не боюсь этих слов потому, что 

я об этом говорю каждый день. На протяжении пяти лет я всем рассказываю: 

«И то сделано. Объект стоит 3 млн – сделано за 21, объект стоит 10 млн – 

потрачено 65». И я об этом постоянно говорю. Поэтому даже не может быть 

речи, кого поддерживать. Однозначно, я сама позвонила Павлу Анатолиевичу, 

после его эфира, и сказала: «Павел Анатолиевич, я и мои избиратели приняли 

решение голосовать за Вас. Мы будем поддерживать только Вас. У нас есть 

надежда на новую жизнь. У нас есть надежда на новый развивающийся город. 

У нас есть надежда на мир. Мы полагаемся на Павла Анатолиевича, мы верим 

ему.  И я хочу Вам сказать, родные мои, я сейчас обращаюсь к жителям города 

Славянска. Вы мне верите. Я Вас никогда в жизни не обманывала. И я всегда 

говорила, что для нас с вами лучше. Для нас сегодня появился шанс сделать город 

таким, каким мы с вами мечтали его видеть: красивым, чистым, ухоженным, 

развивающимся. И сегодня у нас есть такая возможность. Этот шанс нам 

дает Павел Анатолиевич Придворов. Я обещаю Вам, что те все обещания…». 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016), за 

20.11.2020, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про 

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

раду України з питань телебачення і радіомовлення», частиною четвертою статті 

49 Виборчого кодексу України, 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 
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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: 

-  частини четвертої статті 51 Виборчого кодексу України (Передвиборна 

агітація здійснюється за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів, партій 

(організацій партій) - суб’єктів виборчого процесу, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом. Підтримка кандидатами (кандидатом), партією (організацією 

партії) - суб’єктом виборчого процесу від свого імені чи від імені висунутого ним 

кандидата (кандидатів) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, 

демонстрації фільмів, телепередач, проведення інших публічних заходів, а також 

проведення зазначених публічних заходів на підтримку кандидата (кандидатів), 

суб’єкта їх висування може здійснюватися лише у разі повного фінансування 

таких заходів із коштів виборчого фонду відповідного суб’єкта виборчого 

процесу); 

- частини п’ятої статті 51 Виборчого кодексу України (Прихована 

передвиборна агітація, а також розміщення або поширення матеріалів 

передвиборної агітації, не позначеної відповідно до вимог цього Кодексу, 

забороняються. Реклама друкованих видань (газет, журналів, книг), інших 

товарів та послуг з використанням прізвищ чи зображень (портретів) кандидатів, 

назв чи символіки політичних партій - суб’єктів виборчого процесу вважається 

передвиборною агітацією. До передвиборної агітації також належить 

використання символіки (гімну, прапора, розпізнавального знака, девізу) або 

логотипів партії - суб’єкта відповідного виборчого процесу, використання 

передвиборних слоганів, гасел кандидатів, партій (організацій партій) - суб’єктів 

відповідного виборчого процесу, а так само повідомлення про проведення 

видовищних чи інших публічних заходів на підтримку партії, кандидата або про 

підтримку зазначених заходів кандидатами, партіями (організаціями партій) - 

суб’єктами відповідного виборчого процесу, а також привернення уваги до 

участі у таких заходах партій чи певних осіб як кандидатів); 

- частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України (Засобам масової 

інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час 

виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, 

укладеними відповідно до вимог частини третьої статті 55 і частини другої статті 

56 цього Кодексу, забороняється агітувати за або проти кандидатів, партій 

(організацій партій), оцінювати їхні передвиборні програми або надавати їм 

перевагу в будь-якій формі); 

- частини восьмої статті 57 Виборчого кодексу України (Включення до 

інформаційних теле-, радіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів 

кандидатів, партій (організацій партій) або політичної реклами забороняється. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n505
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20#n512
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Політична реклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена 

як така); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт 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 відповідального 

секретаря Національної ради  Ю. Зіневича.  

 

 
Голова       /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


