
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 8 

 

14.01.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 1 

 

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 04.01.2021 (початок о 21.00, пряма трансляція) та 05.01.2021 

(початок о 07.21, повтор передачі) зафіксовано  трансляцію передачі «Епіцентр 

української політики» (ведуча Д. Панченко) за участю гостя – заслуженого 

журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека, 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: 

Денис Іванеско (журналіст): «Хочу задать вам такой философско-

провокационный вопрос о судьбе русскоязычных граждан в Украине. С 

обретением независимости каждый год сфера применения русского языка в 

Украине сужается. Первым, конечно, упал госсектор. Потом из высшей школы 

русский язык вытеснили. Вот в 2020 году закрылась последняя обычная 

общеобразовательная русскоязычная школа. В Украине нет русскоязычных 

радиостанций. На русский язык - квоты на телевидении. Театр вынужден 

переводить свои постановки. Для русскоязычных газет ввели налог в виде 
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дополнительного тиража на украинском языке. Ну и русский вытеснили из 

сферы обслуживания. Знаете, это мне напоминает немного судьбу еврейского 

народа. Его так же притесняли. Изгоняли из Британии, Испании. Вот к началу 

ХХ века самым крупным еврейским государством была Российская империя. 

Конечно, в Украине нет таких вещей, как черта оседлости, слава богу, нет 

погромов или кровавых наветов. Но вот притеснение, мне кажется, что 

немного похоже, как вышли евреи из этой истории. Как вы знаете, Теодор 

Герцен написал книгу «Еврейское государство», которая стала манифестом 

того, как евреи видят защиту своих прав. Когда она была издана, мало кто 

верил, что еврейское государство может быть восстановлено. Но менее чем 

через два поколения Израиль был провозглашен. Вот если продолжить эту 

параллель с русскоязычными гражданами Украины, как вы полагаете, кто в 

Украине может написать такой манифест в защиту прав русскоязычных 

граждан Украины, и как долго нам его ждать? Два поколения…, как ждали 

евреи после написания книги «Еврейское государство»? Больше? Может быть, 

меньше?».  

В. Піховшек: «Я начну, наверное, со своих ошибок, которые я допускал. И 

эти ошибки были ровно две. Ведь легко сказать, что все шло к тому 

положению, которое вы совершенно точно описали. Но, наверное, я мог быть 

более настойчивым в отношении Леонида Даниловича Кучмы. И точно мог 

быть настойчив в отношении Виктора Федоровича Януковича и, 

действительно, более настойчиво пробивать тему русского языка как второго 

государственного в то время. Нам сложно всем из-за двух обстоятельств. 

Первое – против нас работают по-беспределу. Ну как Евромайдан. 

Стреляют и жгут шины, и поджигают людей, и преследуют язык, русский 

язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать 

Закон. Им вообще плевать на законы. Это логика этнической 

целесообразности. Нам сложно по той причине, потому что мы люди 

законопослушные. И я уже пришел к выводу, что законопослушному человеку 

против беспредельщика довольно трудно. Он всегда в заведомо проигрышном 

положении, выполняя Закон. Скажем, я с отвращением выполняю Закон по 

поводу квот украинских на телевидении. Но они же заставили меня его 

выполнять. В их смысле слова — это победа. А я думаю, что нужно будет 

пойти другим путем. Не от манифеста и не от идеологической формулировки 

чего-то, а пойти другим путем. Здесь находятся сейчас люди, которые очень 

много уже добились и которые очень многое уже умеют и давно умеют. Я 

имею в виду Вас, Денис, я имею в виду Диану Панченко. Я имею в виду то, что 

уже теперь все понятно. Обнажено все до предела. Русскоязычный человек 

объявляется врагом. Некоторое время назад Панченко была страшно 

расстроена результатами выборов «Европейской солидарности» в Одессе. 

Утверждая при этом, что проголосовало так много людей за «Европейскую 

солидарность» даже в Одессе. Одесский журналист Юрий Ткачев написал 

публикацию, я посылал это Диане потом. Нет. 25 000 людей. Просто явка 

была такая, что показалось, что много людей проголосовало. То есть 

количество упоротых ватников остается, упоротых вышиватников остается 
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такой же, как оно и было. Я думаю, что все, что происходит, является 

огромным уроком и для нас самих, и для политиков, которые отстаивают 

идеологические предпочтения русскоязычного электората, в чем бы они ни 

состояли. Есть некоторая идеологическая база, которую нужно под это 

подвести. Это слова украинского историка Наталии Яковенко: украинским 

является все то, что происходило на территории Украины. То есть 

Паустовский, Михаил Булгаков, его отец, завод Океан, успехи Николаева, 

история князя Потемкина – все это история Украины, это не дискутируется. 

Дальше нам просто надо бы идти следующим путем, который должен 

закончится формированием русскоязычного гражданского общества 

Украины, именно так. Другого пути нет. Либо это будет культурная, 

языковая, идеологическая ассимиляция, при которой героизм Бандеры даже 

не дискутируется. Бандера брал Рейхстаг, по-другому не будет. Только 

Бандера брал Рейхстаг. Так, как теперь выглядят современные учебники 

истории Украины. Украины, как страны, у которой отсутствуют целые 

разделы ее истории. Либо необходимо будет создавать все структуры 

гражданского общества, русскоязычного гражданского общества Украины. 

Убеждать наших идеологических врагов (это уже не противники, а враги) о 

том, что концепция национальной идентичности, которую продвигают 

сюда праворадикальные круги бандеревского типа, нам не подходят. Нужно 

будет создавать свои университеты, просто свои университеты. Нужно 

будет создавать свои отдельные средства массовой информации и 

культурно-просветительские общества. Грубо говоря, это должны быть 

такие вещи, которые Запад уже здесь давно создал. Не секрет, что 

огромным количествам идеологически упоротых вышиватников мы 

должны сказать спасибо, Киево-Могилянской академии и Украинскому 

католицькому университету. Нам нужны свои такие же вузы, крупные 

вузы, которые будут продвигать свое. Нам нужно преподавать и терпеливо 

отвечать на вопросы людей, что происходит. Вот так, как Соня спросила, 

что с журналистами происходит, где, какое развитие будет. Иначе нас всех 

просто перебьют по одиночке. И как раз то, что Ткачев доказал, что 

количество идеологических украинских националистов в Одессе не растет, это 

означает, что они там уже уперлись в какой-то уровень, больше они не 

получают. Но есть же и другое. Они не получают и поддержки, я имею в виду. 

Настроение, которое разделяют наши люди, гражданское общество 

Украины, которое не хочет быть бандеревско-ориентированным 

национальным обществом Украины и не получает поддержки. Я очень 

надеюсь, что те идеологические силы, которые сейчас начали набирать, та 

же самая Оппозиционная платформа будет системно защищать всех этих 

людей, но для этого должно пройти какое-то время, когда эта защита 

выльется, в том числе, в такие вот институты. То, что я говорю, это 

надо было делать и позавчера, и пять лет назад, и десять лет назад.  Но 

если мы хотим, чтобы нас не растворили в море бандеровщины, нужно 

идти только этим путем, мне так кажется». 
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Вищезазначені висловлення мають ознаки підбурювання та ненависті до 

певних груп суспільства, об’єднаних промовцем до категорії «бандерівсько-

орієнтоване національне суспільство України», «море бандеровщины». 

Зважаючи на триваючу агресію Російської Федерації проти України, заяви про 

«бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України», «море 

бандеровщины» можуть бути сприйняті як опосередкований заклик шляхом 

поширення через засіб масової інформації до невизначеного кола глядачів 

телеканалу «NEWSONE» до конфронтації та посилення соціальної напруги, 

підбурення до агресії та насильства до осіб за ознаками приналежності до 

української нації, до осіб, які є носіями державної мови. Тому висловлювання 

В. Піховшека у такому контексті мають ознаки безпосередніх та 

опосередкованих закликів до ненависті та нетерпимості, розпалення 

міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий 

спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного 

протиставлення («убеждать наших идеологических врагов, это уже не 

противники, а враги») «російськомовного суспільства» всім іншим соціальним 

та мовним групам, які проживають в Україні. 

З огляду на те, що Україна до 1991 року була частиною СРСР, історично 

склалось так, що більша частина українців у будь-яких регіонах України знає 

російську мову та може вільно нею користуватися. Висловлювання В. 

Піховшека містять прямий та опосередкований заклик до порушення 

громадського порядку в Україні, заклик до соціальної сегрегації та 

конфронтації за ознакою мови («Дальше нам просто надо бы идти следующим 

путем, который должен закончиться формированием русскоязычного 

гражданского общества Украины, именно так. Другого пути нет», «Либо 

необходимо будет создавать все структуры гражданского общества, 

русскоязычного гражданского общества Украины. Убеждать наших 

идеологических врагов (это уже не противники, а враги) о том, что концепция 

национальной идентичности, которую продвигают сюда праворадикальные 

круги бандеревского типа, нам не подходят. Нужно будет создавать свои 

университеты, просто свои университеты. Нужно будет создавать свои 

отдельные средства массовой информации и культурно-просветительские 

общества»), що потенційно створює загрозу національній безпеці України, її 

територіальній цілісності, громадській безпеці та порядку, соціальній 

стабільності.  

Вказані висловлювання містять ксенофобські, дискримінаційні та 

принизливі ознаки, оскільки частину українського суспільства за ознакою мови 

та прихильності до демократичного розвитку України називають «ворогами» з 

агресивними намірами по відношенню до російськомовного населення України 

«иначе нас всех просто перебьют по одиночке», «стреляют и жгут шины, 

и поджигают людей, и преследуют язык, русский язык. Это делают люди, 

которые не скованы необходимостью соблюдать Закон», «Я имею в виду 

то, что уже теперь все понятно. Обнажено все до предела. Русскоязычный 

человек объявляется врагом». 
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Передача «Епіцентр української політики» відноситься до категорії 

«інформаційно-аналітичних» передач, що передбачає підвищену увагу 

телерадіоорганізації щодо дотримання вимог та стандартів (об'єктивності, 

збалансованості та ін.), оскільки саме на таку інформацію розраховує аудиторія 

телеканалу. Суб'єктивне, політично упереджене та негативне висвітлення 

ситуації з питаннями функціонування і використання української та російської 

мов в Україні у даному випадку може засвідчувати не тільки свідому позицію 

журналіста В. Піховшека, а й редакційну політику ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. Ведучою передачі та іншими творчими або редакційними 

працівниками телеканалу не було вжито заходів реагування на висловлення В. 

Піховшека, припинення правопорушення у прямому ефірі, не було висловлено 

своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представниками 

телеканалу не було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних 

представників ЗМІ, що може робити вплив мови ворожнечі на аудиторію 

значним.   

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ (НР № 00034-м від 26.06.2016), за 04.01.2021 та 05.01.2021, 

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: 



6 

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 08.02.2021 по 19.02.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, у термін до 10.02.2021 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 04.01.2021 та 

05.01.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 04.01.2021 та 05.01.2021 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 

10.02.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Звернутися до Комісії з журналістської етики та Уповноваженого із 

захисту державної мови з проханням надати висновки щодо дотримання у 

передачі «Епіцентр української політики», яка транслювалась 04.01.2021 та 

05.01.2021 в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ (ліцензія на мовлення 

НР № 00034-м від 26.06.2016), професійних етичних стандартів журналіста, а 

також вимог чинного законодавства України. 

6. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

7. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича.  

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


