
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 66 

 

28.01.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 
Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(НР № 01544-м від 08.11.2019, 

супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)»  

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України (вх. № 10/27 від 

18.01.2021) з інформацією про поширення в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

15.01.2021 у передачі «Марафон» інформації, що має ознаки прихованого 

заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної 

ворожнечі та ненависті. 

Моніторингом супутникового телемовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), за 

15.01.2021 у часовому проміжку між 17.20 та 18.00 зафіксовано пряму 

трансляцію передачі «Марафон» (ведучі: А. Нікіфоров та О. Веремій; гість, 

учасник передачі: народний депутат України V, VI та VII скликань  

О. Бондаренко), в якій поширено висловлювання (у часовому проміжку між 

17.47 та 17.52), що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- абзацу четвертого 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); 

- 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: 

Артем Нікіфоров (журналіст): «Пані Олено, ще встигнемо з Вами 

обговорити ситуацію на сході України, того, що у нас відбувається у 

стосунках із Росією, у нормандському форматі і, зокрема, з Донбасом. Так от, 
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після завершення конфлікту на Донбасі Україні доведеться відновлювати 

взаємини з Росією, однак Російська Федерація має понести відповідальність за 

скоєне, –  переконаний на цьому головнокомандувач Збройних сил України 

Руслан Хомчак. Давайте почуємо його цитату»: 

Р. Хомчак, головнокомандувач Збройних сил України (цитата): «Якщо 

будуть прийняті певні політичні рішення, то нам доведеться з часом 

вибудовувати відносини з «сусідом» - Російською Федерацією. Від цього 

нікуди не втекти. Однак за всі злочини щодо цивільного населення і 

військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований 

будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей».  

Ольга Веремій (журналістка): «Пані Олено, про репарації згадував Андрій 

Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону, мовляв: чекають на якесь відшкодування 

від агресора, про це йдеться у концепції економічного розвитку Донбасу, яка 

має перерости в стратегію. Очевидно, на Банковій чекають на якісь 

відшкодування за збитки, завдані агресією. Можна лише здогадуватись, і 

скільки нулів малюють, але для того, щоб отримати виплати, потрібно 

напевно перемогти у війні, яка до того ж не оголошена в нашій державі. Тоді 

про що ми говоримо?.. Давайте перемагати».  

Олена Бондаренко: «Ольга, а давайте сначала объявим войну Российской 

Федерации».  

Ольга Веремій (журналістка): «Я ж кажу, що вона не оголошена». 

Олена Бондаренко: «Потому что мы воюем с теми, кто на эту войну не 

явился. Доказать присутствие регулярных, как нам постоянно рассказывают, 

войск, невозможно. И до сих пор нет никаких доказательств. А вот 

доказательств того, что собственные вооруженные силы, от имени которых 

Хомчак что-то сказал, вооруженные обстрелы… доказательства, к 

сожалению, есть: 26 мая – Донецк, 2 июня – Луганск, Кондрашовка, Счастье, и 

еще можно с десяток населенных пунктов назвать, которые подвергались в 14 

году обстрелу с воздуха нашими вооруженными силами, которые до сих пор 

используют на востоке оружие – танки, пушки, артиллерию по полной 

программе. У нас, что… какие-то особенные снаряды, которые очень точно 

летят и знают, куда они попадут, и где они на поражение сработали? 

Понимаете, в чем дело. У нас, на самом деле, дают подобные комментарии 

люди, у которых руки по локоть в крови, потому что армия использовалась 

против собственного народа, что запрещено практически любым 

нормальным, вразумительным государством. У нас до сих пор армия там, на 

востоке, воюет. У нас АТО вроде бы как объявили в самом начале, теперь – 

это объединенная какая-то операция объединенных сил и так далее. А армия 

тут при чем? Это же прямое нарушение присяги любым военным, которые 

там сейчас находится. Вы понимаете, что из нашей украинской армии сделали 

преступницу. Любой, кто сейчас носит погоны, по сути своей, по морали и 



3 

 

по закону… еще раз… по морали и по закону… еще раз… по морали и по 

закону – это преступники в нашей стране».  

Артем Нікіфоров (журналіст): «Пані Олено, я єдине що… Ви знаєте нашу 

цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я 

змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, 

Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це 

не відреагували. От ми і відреагували».  

Олена Бондаренко: «Я имею право. Более того, если кому-то не нравятся 

мои слова, это не значит, что закон как-то читать можно по-другому». 

Публічні висловлювання О. Бондаренко, поширені шляхом трансляції на 

телеканалі, мають ознаки розпалювання національної ворожнечі, приниження 

групи осіб за ознакою їх належності до Збройних сил України. Використані 

мовні обороти: «руки по локоть в крови», «армия использовалась против 

собственного народа», «прямое нарушение присяги любым военным, который 

там находится», «из украинской армии сделали преступницу», «любой, кто 

носит погоны по морали и по закону – это преступники в нашей стране», – є 

провокаційними, образливими та дискримінаційними, оскільки промовцем було 

безпідставно констатовано факт того, що всі без виключення 

військовослужбовці Збройних сил України є «злочинцями» та «порушниками 

присяги», вони є відповідальними за ведення бойових дій проти «власного 

народу». 

Водночас О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на 

Донбасі збройних сил Російської Федерації та не згадувала про дії незаконних 

збройних формувань, які вчиняють незаконний збройний спротив на території 

окремих районів Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО).  

Покладання провини за збройну агресію Російської Федерації проти 

України на Збройні сили України має ознаки розпалювання ворожнечі та 

посилення вже існуючого військового протистояння, що може призвести до 

подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО, по всій території 

України загалом та на території покриття сигналом супутникового мовлення 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, шляхом прямої вказівки глядачам телеканалу тих, 

кого зобразили як відповідальних та винних у насиллі та агресії. У даному 

випадку посил поширеної інформації полягає в тому, що застосування 

насильства є необхідним та виправданим засобом самооборони перед 

обличчям, начебто, агресивних дій Збройних сил України, що має ознаки 

закликів до помсти та виправдання екстремістської діяльності терористичних 

організацій, створених на території ОРДЛО, метою яких є порушення 

територіальної цілісності України, прав та безпеки громадян України, опір 

проведенню антитерористичної операції. 

Слід зазначити, що з боку працівників телеканалу не було спроби 

збалансувати однобічність та упередженість висловленої позиції, оскільки 
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телерадіоорганізацією не було надано альтернативної точки зору з питання, яке 

є актуальним і чутливим для національної безпеки України, забезпечення прав 

та свобод громадян України.  

Дії ведучого передачі, який звернувся до О. Бондаренко із 

«застереженням»: «Пані Олено, я єдине що… Ви знаєте нашу цікаву 

передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я змушений 

зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою 

думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не 

відреагували. От ми і відреагували», посилаючись на Національну раду, були 

спрямовані не на припинення правопорушення, а з метою уникнення 

відповідальності за протиправні висловлювання гостя передачі. 

При цьому працівниками телеканалу були проігноровані обов’язки та 

відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення», зокрема ведучими передачі не 

було вжито заходів щодо припинення правопорушення під час прямої 

трансляції. Зауваження ведучого прозвучало після того, як промовцю 

безперешкодно було надано можливість поширити висловлювання з ознаками 

розпалення ворожнечі та дискримінації. 

Розглянувши лист Служби безпеки України (вх. № 10/27 від 18.01.2021) та 

результати моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019), за 15.01.2021, 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, абзацами третім та четвертим 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: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 
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пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- 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 12.02.2021 по 25.02.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАШ 365», м. Київ, у термін до 16.02.2021 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 15.01.2021, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 15.01.2021 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 16.02.2021 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.  

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


