
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 27 

 

14.01.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 1 

 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів  

(НР № 00293-м від 23.08.2018,  

багатоканальне мовлення (МХ-3), логотип: «Z ZIK»)  

 

 

На підставі моніторингу ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів,  

НР № 00293-м від 23.08.2018, за 12.12.2019 та 13.12.2019 було зафіксовано 

наявність в ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, ненормативної 

(обсценної) лексики, що є порушенням абзацу восьмого частини другої статті 6 

(трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, 

психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу 

їх дивитися), частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та 

юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та 

на каналах з обмеженим доступом) Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим рішенням Національної ради від 16.01.2020 № 44 було 

призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», 

м. Львів. 

На виконання наказу першого заступника голови Національної ради від 

27.01.2020 № 5а/18 було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК 

«НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів (НР № 00293-м від 23.08.2018), за 

результатами якої складено Акт № 45 від 14.02.2020.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 12 грудня 2019 року 

зафіксовано, що в проміжок часу з 17:07 по 18:15 наживо (про це свідчить напис 

«LIVE» у лівому верхньому куті екрану) в ефірі ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ» (логотип «Z ZIK») транслювався брифінг Міністра внутрішніх 

справ України А. Авакова та першого заступника голови Національної поліції 

України Є. Коваля за участі Президента України В. Зеленського та генерального 

прокурора Р. Рябошапки щодо справи про вбивство П. Шеремета. 

Розповідаючи про обставини кримінального провадження щодо вбивства  

П. Шеремета, перший заступник голови Національної поліції України Є. Коваль 
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наживо демонстрував аудіозаписи телефонних розмов фігурантів зазначеного 

кримінального провадження, які містили ненормативну (обсценну) лексику. 

Уривок із зазначеної трансляції з 17:24 до 17:26 (текст: Телеканал «ZIK». 

Наживо. 12.12.2019): 

Є. Коваль: Зазначу, ця розмова свідчить, що співрозмовники не сприймають 

тему вбивства Шеремета як сторонню і чужу для себе. Більш того, виклик на 

допит одного з членів групи сприймається для них як певна загроза. Це 

підтверджується і подальшими телефонними розмовами Інни Грищенко. Вона 

активно ділиться з друзями із свого близького кола фактом виклику на допит 

громадянина В. (Вакуленка), псевдо «пістолет». 

З матеріалів кримінальної справи - телефонна розмова: 

Інна Грищенко: Стоишь, сидишь?  

Приятель з найближчого кола: Нє-нє, говори, просто я не взял сразу трубку 

просто… 

Інна Грищенко: Мне, подоляжь, бл*дь. 

Приятель з найближчого кола: Что случилось? 

Інна Грищенко: Ну, как они пытаются эту тему связать с убийством 

Шеремета, нашего, бл*дь, общего друга, долбо*ба который, бл*дь… вызывают 

на понедельник, на 21-ое число сюда в управление к нам, бл*дь, на Владимирскую, 

в ментовское, бл*дь… на допрос як свидка, бл*дь, по делу, бл*дь, Паши 

Шеремета. 

Приятель з найближчого кола: та ну ладно, у меня аж челюсть отвисла. 

Інна Грищенко: я ж тебе сказала ляжь. 

Приятель з найближчого кола: я в шоке вообще, бл*дь... вот это жестяк. 

Інна Грищенко: на понеділок цього свідка, который Ваня, викликають у нас 

тут в Києві, в управу ментовскую. 

Приятелька з найближчого кола: я знаю, він мені казав, що по Шеремету 

свідком. 

Інна Грищенко: да, малышка, он пока наша головная боль… и мы его 

должны беречь как зеницу ока. 

Приятелька з найближчого кола: я не знаю, я не могу дозвониться, он на 

связь не выходит, я его с работы жду... ты не в курсе? Что случилось? 

Інна Грищенко: еб*ный поплавок, бл*дь. 

Аудіозаписи телефонних розмов, які містять ненормативну (обсценну) 

лексику, що демонстрував перший заступник голови Національної поліції 

України Є. Коваль на брифінгу, лунали наживо в ефірі до 18:01 год., що є 

порушенням вимог абзацу восьмого частини другої статті 6 та частини другої 

статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».   

Необхідно зазначити, що відповідно до частини шостої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»,  відповідальність за зміст програм 

та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи 

передачі. Відтак, попередження Міністра внутрішніх справ України А. Авакова 

про наявність обсценної лексики під час брифінгу не позбавляє керівника 

телерадіоорганізації або автора (авторів) програми та/чи передачі обов’язку не 

допускати використання телерадіоорганізації для трансляції таких програм або 
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їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи 

моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися. 

У свою чергу, частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» визначено випадки, коли телерадіоорганізація не 

несе відповідальності за порушення, що транслювалися, поширювалися, 

розповсюджувалися без попереднього запису та містилися у виступах, репліках 

особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, крім випадків, коли 

працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення 

правопорушення у прямому ефірі. Трансляцію програм або їх відеосюжетів, які 

можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися, Законом України «Про 

телебачення і радіомовлення» до таких випадків не віднесено.  

Отже, невчинення керівником телерадіоорганізації або автором (авторами) 

програми та/чи передачі дій щодо недопущення трансляції програм або їх 

відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному 

розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися, є порушенням 

законодавства України у сфері телерадіомовлення.     

Зазначений брифінг Міністра внутрішніх справ України А. Авакова та 

першого заступника голови Національної поліції України Є. Коваля щодо справи 

про вбивство П. Шеремета було повторно показано того ж дня з 19:58 до 20:54. 

Інформацію про те, що брифінг наразі буде показано повторно, повідомила 

ведуча прямого ефіру Ю. Литвиненко, однак під час повторної трансляції у 

лівому верхньому куті екрану також містився напис «LIVE». 

Під час повторного показу брифінгу на слова, які належать до обсценної 

лексики, було накладено звуковий сигнал. 

Третій раз брифінг Міністра внутрішніх справ України А. Авакова та 

першого заступника голови Національної поліції України Є. Коваля було 

показано 13.12.2019 з 06:48 до 07:47, але вже без позначки «LIVE». Під час 

третього показу брифінгу на слова, які належать до обсценної лексики, також 

було накладено звуковий сигнал. 

Обсценна лексика містилась також під час прямого ефіру по закінченню 

брифінгу в передачі Ю. Литвиненко, яка транслювалася 12.12.2019 з 19:00 до 

19:58, з повтором 13.12.2019 з 05:48 до 06:48. 

Зокрема зафіксовано: 

Уривок із зазначеної трансляції з 19:23 до 19:24 (текст: Телеканал «ZIK».  

Наживо. 12.12.2019): 

Фігурантка 1: Нам нужен герой-жертва. А учитывая, что у нас были 

разные герои, нам нужна героиня, потому что попсовый персонаж слуги народа 

можно переплюнуть либо геем, либо попом или бабой. 

Фігурантка 2: Нужно использовать тот момент, когда прессуют Марусю 

и Федину, и тупо бортануть Марусю, чтобы она взяла на себя… 

Фігурантка 1: ну, это неплохая на самом деле тема. 

Фігурантка 2: у нее есть же ребенок? 

Фігурантка 1: да, даже два. 
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Фігурантка 2: мы их можем куда-то гипотетически сп*здеть? Ну, ты 

понимаешь… 

Фігурантка 1: наши украинцы стремятся к жертвенности, нам нужна 

жертва, которую должна спасти вся Украина. 

У зазначеній передачі свої коментарі давали політики, спеціалісти у сфері 

кримінального права та було продемонстровано записи телефонних розмов 

фігурантів кримінальної справи, в одному з яких прозвучало слово «сп*здеть», 

яке російською мовою промовила фігурант кримінального провадження 

Ю. Кузьменко, що пролунало в ефірі 12.12.2019 о 19:24 год., з повтором 

13.12.2019  о 06:12 год., без накладення звукового сигналу, що є порушенням 

вимог абзацу восьмого частини другої статті 6 та частини другої статті 62 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

Під час перевірки у присутності уповноважених осіб ліцензіата 

проаналізовано акти моніторингу та відеозапис вищезазначених відрізків ефіру 

за 12.12.2019 та 13.12.2019. Також заслухано пояснення посадових осіб 

ліцензіата стосовно питань, що належать до предмету перевірки, та розглянуто 

надані ними документи і матеріали.  

Розглянувши Акт № 45 від 14.02.2020 позапланової виїзної перевірки ТОВ 

«ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, керуючись абзацом восьмим частини 

другої статті 6, частиною другою статті 62, частиною першою статті 70, 

частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та 

другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та 

частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, абзацу 

восьмого частини другої статті 6, частини другої статті 62 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, НР № 00293-м від 

23.08.2018, оголосити попередження.   

3. ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів, протягом місяця з дня 

прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату 

для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.   

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «НОВІ КОМУНІКАЦІЇ»,  

м. Львів. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «НОВІ 

КОМУНІКАЦІЇ», м. Львів.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління.  
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


