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Протокол № 33

Про внесення змін до рішення Національної ради від 15.10.2020 № 1206
«Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів
(НР № 00293-м від 23.08.2018,
загальнонаціональне багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK»)»

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 15.10.2020 № 1206
«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «НОВІ
КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018, загальнонаціональне
багатоканальне ТБ, логотип: «Z ZIK»)», 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 члена Національної
ради М. Онопрієнка.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Заступник голови

/підпис/

Олег ЧЕРНИШ

Додаток
до рішення Національної ради
23.12.2020 № 1691
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 06-07.10.2020 зафіксовано висвітлення зустрічі у м. Москві голови
політради і стратегічної ради політичної партії «Опозиційна платформа – За
життя», народного депутата України В. Медведчука з Президентом Російської
Федерації В. Путіним. Протягом вказаного періоду було зафіксовано 2
включення у передачу «Деталі дня» (06.10.2020 о 18.18 та 22.13) та 2 трансляції
у рубриці «У нас багато новин» (07.10.2020 о 01.50 та 06.45). Загальний
хронометраж всіх передач склав 57 хвилин. Тема обговорення – налагодження
взаємовідносин Російської Федерації з Україною, постачання російської вакцини
від СОVID – 19 «Супутник V» в Україну, святкування 75-річчя Перемоги у
Великій Вітчизняній війні.
Зокрема, під час моніторингу зафіксовано:
В. Путін: «Уважаемый Виктор Владимирович, рад Вас видеть. Знаю, что,
давно знаю, что Вы занимаете, несмотря ни на какие сложности, ясную
позицию по восстановлению украино-российских отношений, причем на всех
уровнях – на общественном, на государственном, в сфере экономики. Мы очень
рады тому, что в Украине есть такие политические силы, которые открыто
честно занимают такую позицию. Всячески со своей стороны готов
содействовать восстановлению российско-украинских отношений. Надеемся,
что у Вас будет прибавляться сторонников в этом отношении. Мы со своей
стороны, повторю еще раз, будем делать все, что от нас зависит для того,
чтобы отношения восстанавливались. Но особо хотел бы обратить внимание,
что мы тоже в России заметили, это на то, как отмечался в этом году, в день
75-летия Победы над нацизмом этот праздник в Украине. Знаю, что в
значительной степени это было сделано благодаря вашим усилиям, усилиям
ваших единомышленников, вашей партии. Уверен, что очень многие люди в
Украине вам за это благодарны. Я имею ввиду, что это наша общая победа. Мы
также хотели бы, и я хотел бы выразить Вам слова благодарности от имени
российского народа».
В. Медведчук: «Огромное спасибо, Владимир Владимирович. И Вы
правильно сказали по поводу празднования 75-летия нашей общей Победы,
Победы советского народа, Победы Советского Союза и украинские ветераны
воспринимают это именно так. Мы, действительно, сделали все возможное,
несмотря на кризисную политическую ситуацию, несмотря на то, что партия
войны еще сильна в Украине, несмотря на то, что радикалы всячески пытались

сорвать празднование 9 мая. Но мы уделили должное внимание ветеранам, мы
в долгу перед ними. Более того, у нас в Украине 13 243 ветерана Великой
Отечественной войны. Это участники и те, кто приравнен и работал в тылу,
т.е. это люди, которые сегодня преклонного возраста, люди, которые
нуждаются сегодня в помощи. Мы сделали все, чтобы донести до них частицу
праздника в тех условиях, в которых мы сегодня живем в Украине, но отдать
должное именно им. И, кстати, 9 мая мы провозгласили создание
общественного движения «Фронт борьбы за сохранение исторической
памяти». Этот вопрос назрел в Украине. Он назрел, потому что националрадикалы, власть бывшая, власть сегодняшняя пытается стереть с лица
памяти людей этот величайший подвиг прошлого столетия. Мы и далее будем
делать все, чтобы уважать наших ветеранов, потому что мы эти
празднования провели не только в Киеве, но и по всей Украине. И почтили
память павших, и отдали должное живым. Это линия поведения нашей партии,
идеология Оппозиционной платформы «За жизнь». Мы такую же позицию
занимаем как вторая партия в Парламенте и пока вторая партия у нас в
стране. Я, Владимир Владимирович, если позволите, хотел бы обратиться с
двумя такими вопросами и, по возможности, обсудить их с Вами насколько это
может иметь место по отношению к моей стране, и в первую очередь, к
гражданам Украины. В первую очередь, я хочу Вас поздравить, Владимир
Владимирович, с огромной победой. И я Вас поздравляю с тем, что Россия стала
первой страной, которая создала вакцину «Спутник V» c центром в Гамалеи. Я
знаю, что на подходе будет иметь место регистрация другой вакцины. И здесь
Российская Федерация еще раз продемонстрировала свои возможности и
научные достижения. И в этом контексте, понятно, что от этой страшной
чумы, страшной беды сегодня страдают все страны, в том числе и моя страна
Украина, и украинские граждане требуют защиты и вакцинации. Это самая
надежная, по всей видимости, и стабильное средство защиты. И я хотел перед
Вами поставить вопрос о возможности рассмотреть то, чтобы эта вакцина,
в том числе, попала в Украину для того, чтобы украинские граждане в будущем
были защищены от этого страшного заболевания. Тем более, что Россия - это
первая страна, которая создала и которая уже запустила массовое применение
этой вакцины на территории Российской Федерации. Но вот, даже несмотря
на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами,
я хотел бы, чтобы Вы, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотрели
такую возможность в будущем».
В. Путин: «Сразу могу сказать, что такая возможность существует. Во
все регионы Российской Федерации эта вакцина уже поступила. Во все
субъекты Российской Федерации. К сожалению, это еще не такое массовое
производство, которое нам нужно. Нам нужны миллионы доз вакцины. Как Вы
знаете, сейчас активно работаем с нашими коллегами и друзьями в Белоруссии
по этому направлению. Мы с Александром Григорьевичем только недавно
обсуждали этот вопрос, там проходит работа в штатном режиме.
Действительно, очень многие научные центры в мире работают над этим. И
мы всем желаем успеха. Наши крупнейшие учереждения в Петербурге, в

Новосибирске тоже работют над этим, в Москве продолжается работа.
Надеюсь, что в середине этого месяца, ну буквально там через дней десять,
может быть, будет зарегистрирована еще одна российская вакцина, которая
практически уже произведена. Работа над ней фактически закончена. Имею
ввиду, Новосибирский центр «Вектор». Что касается той вакцины, что Вы
сказали. Да, конечно, повторю. Почему нет. Если мы начали уже работать с
Беларусью, можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с
Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные
власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы,
свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие
политические сложности. Это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос
здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам не безразличны.
Безусловно, как в России, так и в Украине. Поэтому мы к этой работе готовы.
Но, повторю еще раз, это нужно на официальном уровне договариваться с
соответствующими органами власти».
В. Медведчук: «Я хочу сказать, Владимир Владимирович, что я эту вакцину
проверил на себе. И отдыхая в Крыму, в августе месяце, вакцинировался я, жена
Оксана, наш сын Богдан и очень хорошо ее перенес. И считаю, что это самое
эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом. Не было
никакой температуры, никаких осложнений ни у меня, ни у членов моей семьи.
Очень хорошо перенесли и, фактически, для физического состояния, просто
незаметно».
В. Путин: «Ну, мы уже здесь в России эту тему обсуждаем постоянно. И
люди знают, что может и температура подняться, и ломота».
В. Медведчук: «Это естественный процесс».
В. Путин: «При определенной вакцинации это естественно. При
определенных видах вакцин этого не происходит. Ну, во всяком случае, это
бывает иногда. Это надо знать. В моем окружении уже очень много близких
мне людей, много родственников моих, вакцинировались. И сотрудники, кто
вокруг меня работает. Речь идет о десятках людей. Если взять 50, то у 7-8
человек температура поднималась незначительно. Но потом появляются
титры и надежная защита. Поэтому, еще раз повторю – мы с Украиной точно
готовы к этой работе».
В. Медведчук: «И есть, кстати, по анализам крови антитела в
достаточном количестве. Да. Антитела у меня и у моей супруги они еще больше,
чем у меня и у сына. Ну, абсолютно все нормально. Я еще раз хочу подчеркнуть
и поздравить Россию с таким высоким достижением, потому что первая
страна среди всех стран мира могла это достичь».
В. Путин: «У нас почти все руководство Министерства обороны сделало
прививки. И других специальных служб».
В. Медведчук: «И еще один вопрос, если Вы позволите. Я хотел обратиться
со следующим. Понятно, что отношения между Украиной и Россией носят
сложный характер последние годы. И в первую очередь – экономические,
торговые отношения. Это связано, в том числе и с санкционным режимом,
который был введен властями Украины, господином Порошенко еще в его

бытность, как присоединение к санкциям Евросоюза по отношению к
Российской Федерации. И это нанесло очень серьезный урон промышленности
нашей страны, экономике в целом нашей страны. Большое количество
предприятий, десятки тысяч, были закрыты в результате этих санкций в
Украине, потому что экспорт был сориентирован в первую очередь на
Российскую Федерацию. Для Украины Россия была главным торговым
партнером все эти годы, вот буквально до двадцатого года. То есть самый
большой экспорт из Украины среди всех стран мира был в Россию, и самый
большой импорт в Украину из других стран мира был из России. И только в этом
году здесь изменилась эта хронология и порядок. Россия является вторым
партнером, потому что на первое место вышел Китай. И вот есть такая Лига
промышленников и работодателей, в которую входят 240 предприятий – это
предприятия тяжелого машиностроения, это предприятия радиотехнического
и сельскохозяйственного машиностроения – вот они обратились в нашу
партию, обратились ко мне с просьбой оказать по возможности содействие в
вопросах частичной отмены санкций отдельных кодов продукции, потому что
ряд предприятий были сориентированы на экспорт на Российскую Федерацию,
и, естественно, есть и потеря рабочих мест даже на этих частичных
предприятий, которые обратились за такой помощью, в частности
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и предприятия
винодельческой промышленности, работает более 150 тысяч человек.
Фактически сегодня эти люди или без работы, или сегодня влекут тот образ
жизни, который не позволяет содержать семьи и обеспечивать себя. И я
хорошо понимаю политику Российской Федерации, что, на мой взгляд, является
объективным по отношению к тому, что, если кто ввел санкции, он должен их
отменять. Но все же хотел, если есть такая возможность, чтобы
рассмотрели эти конкретные предложения, которые я письменно подготовил
и хочу обратиться к Вам для того, чтоб, может быть, правительство смогло
рассмотреть и найти возможность все-таки пойти по пути создания хоть
каких-то условий в вопросах частичной отмены санкций, если это возможно».
В. Путин: «Виктор Владимирович, первый вопрос, который Вы затронули,
- борьба с коронавирусом, - это чисто гуманитарная сфера. Второй вопрос
имеет большую специфику, которую Вы сейчас затронули. И эта специфика
заключается в том, что не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем
в ответ в отношении тех государств, которые сделали определенные шаги
против России. Я прекрасно понимаю, что Вы имеете ввиду. У меня сердце
болит от того, что люди в Украине, которые работали на предприятиях,
которые были ориентированы на сбыт этой продукции в России, оказались в
сложном положении. Вот это самое главное, это хочется, конечно, исправить.
Мы к этому готовы, к тому, чтобы эта ситуация была перевернута, и все с
головы встало бы на ноги. Но мы не можем делать каких-либо исключений из
перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. В этом самая главная
проблема, но тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Когда-то, я
надеюсь, это произойдет. И в этом смысле, конечно, нужно, наверное, и в
правительстве поработать и, знаете, Вы сейчас сказали про общественную

организацию, можно проработать это у нас с Торгово-промышленной палатой,
с некоторыми другими объединениями предпринимателей и в правительстве
Российской Федерации. Я попрошу коллег, чтобы они с Вами встретились и
хотя бы начали эту работу».
В. Медведчук: «Огромное спасибо. И я, действительно, хотел бы
встретиться с председателем правительства, поговорить тоже на эту тему,
насколько это возможно рассмотреть, изучить. И все равно, как Вы правильно
сказали, все равно надо идти по пути восстановления торгово-экономических
отношений, в том числе и в этой части».
Трансляція передач під назвою «Деталі дня», «У нас багато новин» в ефірі
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів
(НР № 00293-м від 23.08.2018, логотип: «Z ZIK»), у період з 06.10.2020 по
07.10.2020 має ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення і
радіомовлення»:
- 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.
Висловлювання Президента Російської Федерації В. Путіна, поширені в
ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів,
06-07.10.2020, за своїм стилістичним та семантичним значенням є
твердженнями, які можуть створити сильне враження у переконанні аудиторії
телеканалу щодо позитивного ставлення очільника країни-агресора до України
та українського народу, бажанні налагодити відносини між країнами,
незважаючи на «складний» характер відносин. Поширення подібної інформації

у засобах масової інформації України спрямоване на формування позитивного
образу В. Путіна, гуманізацію та популяризацію в Україні органу державиагресора, що може створити загрозу 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 соціально-економічної ситуації,
розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні;
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
поширювати об`єктивну інформацію), оскільки в ефірі телеканалу було
поширено суб’єктивну оцінку щодо вакцини «Супутник V» та її постачання в
Україну. Всі запрошені до обговорення учасники передач та експерти, які не є
спеціалістами у галузі медицини або молекулярної біології, представляли одну
точку зору, спрямовану на підтримку ініціативи В. Медведчука, який не був
уповноваженою особою щодо проведення міждержавних перемовин з
порушених питань. Редакцією телеканалу не було вжито заходів щодо
запобігання неупередженого та незбалансованого обговорення порушеного
питання, що у безпрецедентних умовах пандемії є потенційно загрозливою
формою публічної комунікації для національної безпеки України.
Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, за 06-07.10.2020,
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 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 «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ
КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018), з метою перевірки
дотримання вимог:
- 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
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, 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 06.10.2020 та
07.10.2020, завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії;
- завірену керівником копію сітки мовлення за 06.10.2020 та 07.10.2020 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 18.01.2021 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 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 члена Національної
ради М. Онопрієнка.
Заступник начальника управління контролю
та аналізу телерадіомовлення

/підпис/

Олена ЛИСЕНКОВА

