НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 1689
23.12.2020

м. Київ

Протокол № 33

Про внесення змін до рішення Національної ради від 08.10.2020 № 1165
«Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «НАШ 365», м. Київ
(НР № 01544-м від 08.11.2019,
супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)»

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 08.10.2020 № 1165
«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР
№ 01544-м від 08.11.2019, супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)», 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 № 1689
Про призначення позапланової безвиїзної 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 25.09.2020 у проміжок часу
з 07.00 до 21.00 зафіксовано трансляцію інтерактивного голосування із
пропозицією українським глядачам відповісти на запитання «Володимир Путін
заслуговує на Нобелівську премію миру?» із варіантами відповідей «так» чи «ні»,
які пропонувалось надати у телефонному режимі (номери 0 800 205 651 – «так»,
0 800 205 652 – «ні»). Оприлюднення остаточних результатів не
супроводжувалось статистичними даними щодо кількості додзвонювачів.
Отримані результати без уточнення повідомлення про особливості опитування
методики можуть ввести в оману глядачів телеканалу «НАШ», українську
громадськість щодо значної підтримки населенням України політики
російського Президента В. Путіна.
Трансляція інтерактивного голосування 25.09.2020 у проміжок часу з 07.00
до 21.00 має ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»:
- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті), оскільки проведення вказаного вище опитування та
публічне поширення його результатів в телеефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ,
створює позитивний образ очільника держави-агресора. Очолювані В. Путіним
збройні сили Російської Федерації чинять з 2014 року дії, що підривають та
порушують територіальну цілісність України, її суверенітет та незалежність,
стали причиною загибелі близько 15 тисяч громадян України. Популяризація у
ЗМІ України інформації, яка популяризує органи держави – агресора в особі
Президента Російської Федерації В. Путіна, може створити загрози
національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері,
оскільки має значний потенціал, спрямований на підрив обороноздатності,
деморалізацію особового складу Збройних Сил України та інших військових
формувань, провокування екстремістських проявів, підживлення панічних
настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціальноекономічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в
Україні;
- абзацу дев'ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня
1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора
та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»), а
саме, абзацу двадцять першого статті 3 Закону України «Про кінематографію»
(органи держави-агресора - правоохоронні органи (міліція, поліція тощо),
збройні сили, судові органи, внутрішні війська, будь-які підрозділи спеціального
призначення, органи, відповідальні за охорону та захист державного кордону,
органи, відповідальні за здійснення податкової та митної політики, органи,
відповідальні за проведення дізнання або досудового (попереднього) слідства,
прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку або безпеку вищого
керівництва держави-агресора, підрозділи, відповідальні за виконання будь-яких
миротворчих місій, будь-які інші збройні, військові, воєнізовані, парамілітарні
або інші силові формування держави-агресора, їх складові або структурні
підрозділи, у тому числі формування, найменування яких не відповідають
офіційним назвам, прийнятим у державі-агресорі, але які за здійснюваними
функціями належать до будь-якого із зазначених органів чи формувань),
оскільки Президент Російської Федерації - найвища державна посада Російської
Федерації, а також особа, обрана на цю посаду. Президент Росії є главою
держави, гарантом Конституції Російської Федерації, прав і свобод людини і
громадянина та Верховним головнокомандувачем Збройними силами Російської
Федерації, посаду якого можна віднести до органу держави-агресора;
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана:
дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати
об`єктивну інформацію).
Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365»,
м. Київ, за 25.09.2020, 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
«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: розпалювання національної, расової чи релігійної
ворожнечі та ненависті);
- абзацу дев'ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора
та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію
території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються
визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
поширювати об`єктивну інформацію).
2. Встановити строк проведення перевірки – з 14.01.2021 по 28.01.2021
включно.
3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАШ 365», 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 25.09.2020, завірену
підписом керівника та печаткою телекомпанії;
- завірену керівником копію сітки мовлення за 25.09.2020 із розподілом
передач відповідно до програмної концепції мовлення;
- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії.
4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАШ 365», 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

