НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1685
23.12.2020

м. Київ

Протокол № 33

Про внесення змін до рішення Національної ради від 21.05.2020 № 627
«Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ
(НР № 00034-м від 26.06.2016,
супутникове ТБ, логотип: «NEWSONE»)»

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, керуючись 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), частиною першою
статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону
України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»,
Національна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Національної ради від 21.05.2020 № 627
«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «НОВИНИ 24
ГОДИНИ», м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016, супутникове ТБ, логотип:
«NEWSONE»)», виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу
телерадіомовлення, управління представників Національної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Заступник голови

/підпис/

Олег ЧЕРНИШ

Додаток
до рішення Національної ради
23.12.2020 № 1685
Про призначення позапланової безвиїзної 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 08.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 зафіксовано трансляцію
передачі «Протистояння» (ведучі В. Піховшек та Д. Панченко; прямий ефір –
08.05.2020, повтори – 09.05.2020 та 10.05.2020), в якій поширено висловлювання,
що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог:
- абзаців четвертого та шостого 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; 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).
Зокрема, під час моніторингу зафіксовано:
08.05.2020 о 19.31-19.32, з повторами: 09.05.2020 о 0.49-0.50 та о 07.2807.29, 10.05.2020 о 02.49 Андрій Пальчевський (гість передачі, який давав
інтерв'ю у форматі прямої трансляції (онлайн зв'язок)): «Я должен сказать, что
в карательных акциях против братских народов участвовали не только
украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в
немецких частях. На сталинградском фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч
русских воевало против русских. Но они не воевали может быть в первых
окопах, но они были так называемые (слово нерозбірливо). Тоже самое было с
представителями других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В
немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе
представить. Но еврейский народ как-то с этим живет».
08.05.2020 о 20.59-21.01, з повторами: 09.05.2020 о 04.01-04.02, 10.05.2020 о
17.35-17.36 Вадим Карасьов: «На западном фронте это была война для того,
чтобы пересмотреть версальский договор 22 года несправедливый для
Германии, они французов не сильно… Они понимали, что они - европейцы. А вот

славян, ситуация другая. Поэтому 9 мая это не просто день Победы Сталина
над Гитлером, это день Победы над нацизмом, это раз. Во-вторых,
антигитлеровской коалиции, это два. Потому что антигитлеровская коалиция
– это же наши современные стратегические партнеры – Британия, США и т.д.
Надо понять одну вещь, что территория Украины была театром военных
действий за то, чтобы уничтожить славянский этнос как таковой. Вот евреи,
как смотрите. Я могу сказать, да были еврейские дивизии СС, были евреи. Ну
и что отменяет Голокост. Это отменяет то, что немцы называли
окончательным решением вопроса, нет. Это не отменяет. Так вот нам тоже
была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском
гетто, в варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить
Голокостом. Понимаете, вот в чем Победа».
Поширені в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, твердження щодо
служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та
існування єврейських дивізій СС, мають ознаки заперечення та спотворення
Голокосту, який підірвав підґрунтя європейської цивілізації, розпалення
ворожнечі по відношенню до єврейського народу, який поніс мільйонні жертви
як від дій формувань СС, так і від інших військових формувань нацистського
Третього Рейху.
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24
ГОДИНИ», м. Київ, за 08.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020, 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 першою статті 28 Закону України «Про інформацію»,
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 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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (НР
№ 00034-м від 26.06.2016), з метою перевірки дотримання вимог:
- абзаців четвертого та шостого 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; 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 14.01.2021 по 28.01.2021
включно.
3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, у термін до 18.01.2021 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 08.05.2020,
09.05.2020 та 10.05.2020, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії;
- завірену керівником копію сітки мовлення за 08.05.2020, 09.05.2020 та
10.05.2020 із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення;
- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії.
4.
Рекомендувати
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, у термін до 18.01.2021
надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи,
які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії.
5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та
аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт 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.
Заступник начальника управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

/підпис/

Олена ЛИСЕНКОВА

