
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 100 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

                                                                               
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 (ліцензія 

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

пряму трансляцію 15.12.2020 (початок о 15.03) передачі «Марафон» (тема для 

обговорення: «Бюджет – 2021», ведучі: Артем Нікіфоров та Ольга Веремій; 

учасник передачі: Микола Азаров) та повтор передачі 16.12.2020 (початок о 

02.20), в якій поширено висловлювання: 

1) 15.12.2020 у проміжок часу з 17.15 до 17.18, 16.12.2020 у проміжок часу 

з 04.30 до 04.34. 

Микола Азаров: «Ну, смотрите, буквально на днях генеральный прокурор 

Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда заявила о том, что 

она приступает к официальному расследованию преступлений, совершенных на 

юго-востоке Украины, в Украине (точнее она сказала). Она выпустила по 

этому поводу официальное заявление. Об этом кто-то в Украине говорит 

или нет? Мне очень интересно бы узнать? Потому что я предупреждал в 

самом начале вот этой вот авантюры, которую затеял Турчинов, что рано 

или поздно эти преступления получат свою оценку со стороны 

международного суда. И прямо скажем, что основания для преследования 

уголовного военных преступников более чем достаточно. Начнем даже с 

формальных причин. Формальная причина очень простая. Не была 

объявлена война, например, России. Не было объявлено военное положение, 

не введено в стране. И вместе с тем на своей территории использовались 

вооруженные силы Украины. То есть министерство обороны 

задействовало штатные подразделения для войны с кем? 

Вот возникает у Бенсуды простой вопрос. Войны с Россией нет, 

агрессии нет, закона формально нет. Так против кого вы используете 

вооруженные силы Украины? Получается: захват пленных – это не захват 

пленных, это захват заложников, это уголовное преступление, не имеющее 

сроков давности. Я уже не говорю там о пытках и т.д. Кто такие 

добробаты? Что такое добробаты, если война не объявлена? Это уголовное 

преступление и т.д.». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Микола Янович, тут я змушений Вас 

перервати. Як раз навпаки Женевськими конвенціями добровольчі 
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батальйони… вони визнаються комбатантами, бо на них поширюється… 

Добровольці і найманці – це різні речі. Просто таке юридичне застереження». 

Микола Азаров: «Ну, давайте так. Это только начало расследования.  

3 года. Я хорошо знаю. Я в теме этого процесса, что «видбувается» там, 

проходит там, в Гааге. Хорошо знаю. 3 года изучались документы, громадное 

количество документов. Так. Значит, есть основания серьезнейшие. Будут, как 

только судьи международного суда дадут свою санкцию на публичные 

слушания. Мы получим больше информации, естественно, и будем следить за 

ходом процесса. Но то, что Турчинов совершил государственное преступление, 

у меня с самого начала не вызывало никакого сомнения.  

Ну, скажем, вот в Украине… мы вспоминаем события семилетней 

давности: начались захваты административных зданий во Львове, начались 

захваты воинских частей, начались захваты оружия. Но Янукович не отдавал 

приказы применять танки, бронетранспортеры… там… воинские части для 

освобождения этих зданий. Нет. Этим процессам… он там  вступил в 

переговоры и так далее, так далее. Вы там упомянули и о моей личной судьбе. 

Отставка премьер-министра – это не личная судьба только меня, это судьба 

государства по большому счету. Это в самый критический момент Украина 

осталась без правительства. И вот поэтому и вспоминаю, что Янукович, тем 

не менее, пытался найти какие-то формы компромиса, какие-то формы 

переговоров. Правильно он делал? На мой взгляд – неправильно. Ну, это уже 

дело прошлое. Уже не изменишь»; 

2) 15.12.2020 у проміжок часу з 18.04 до 18.06, 16.12.2020 у проміжок часу 

з 05.17 до 05.19. 

Микола Азаров: «…Я этого Данилова, как облупленного, знаю… Вот 

сейчас всплыл на такой серьезной должности как секретарь Рады 

национальной обороны. Так. И говорит глупости. Потому что… про какую 

войну он говорит, если она официально никем не объявлена? Ну, скажите, 

где закон? Данилов? Назови закон Украины, которым бы вводилось военное 

положение. Вот сейчас на это дело обратил, я уже говорил в своем 

выступлении вначале, Международный уголовный суд в Гааге. Он четко 

определил, что имеет место гражданский конфликт. А в гражданском 

конфликте запрещено использовать вооруженные силы». 

Ольга Веремій, ведуча: «Миколо Яновичу, здається, в Міжнародному суді 

в Гаазі сказали про гібрид. Коли я не помиляюсь, тут можете мене поправити: 

громадянський та міжнародний». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Миколо Яновичу, в будь-якому випадку ми ще з 

Вами будемо продовжувати цю розмову. На жаль, за браком часу змушені 

завершувати. Завтра ми приділимо ще більш уваги, що там сказали у Гаазі… і, 

до речі, питанню міжнародного правового регулювання… те, що ми називаємо 

«бойовики», «терористи» і т.д. Що, справді, про це говорять міжнародні 

правові акти, зокрема, які ратифікувала Верховна Рада, ну, ще УРСР, але 

Україна є правонаступником. Будемо ще розбиратися. Миколо Яновичу, Вам 

вдячні. Микола Азаров, прем’єр-міністр України у 2010-2014 роках. Дякуємо!». 
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У висловлюванні «на своей территории использовались вооруженные 

силы Украины. То есть Министерство обороны задействовало штатные 

подразделения для войны…» М. Азаров покладає відповідальність за ведення 

бойових дій на території України на Збройні сили України, вдаючись до 

використання провокаційних, образливих та дискримінаційних висловлювань 

«преступники», «уголовное преступление», «военные преступники» по 

відношенню до Збройних сил України та учасників добровольчих батальйонів, 

які виконували і продовжують виконувати свій конституційний обов’язок щодо 

захисту суверенітету та територіальної цілісності України. 

М. Азаров заперечує участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних 

сил Російської Федерації, ігнорує наявність незаконних збройних формувань, 

які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів 

Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО), що підтверджують такі 

висловлювання: «Войны с Россией нет, агрессии нет, закона формально нет. 

Так против кого вы используете вооруженные силы Украины? Получается: 

захват пленных – это не захват пленных. Это захват заложников. Это 

уголовное преступление, не имеющее сроков давности. Я уже не говорю там 

о пытках и т.д. Кто такие добробаты? Что такое добробаты если война 

не объявлена? Это уголовное преступление и т.д.». 

Покладання відповідальності 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. 

Також у наведених фрагментах виступу М. Азарова містяться неправдиві 

висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду: 

«Он четко определил, что имеет место гражданский конфликт. А в 

гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы».  

Ведучими телеканалу під час прямої трансляції не було вжито заходів з 

припинення правопорушення, журналістами не було дотримано поваги до 

права громадськості на повну та об’єктивну інформацію. Такі матеріали мали 

очевидні ознаки дезінформації з питання, яке має значний суспільний інтерес у 

контексті очікування правомірного рішення Міжнародного кримінального суду 

щодо подій, пов’язаних з російською агресією проти України. 

Промовець є постійним учасником передач ТОВ «НАШ 365», м. Київ, його 

позиція з питань збройного конфлікту в Україні неодноразово була публічно 

оголошена, а тому має бути відомою керівництву телекомпанії. Вказане може 

свідчити про свідомий намір телекомпанії формувати відповідний напрямок 

власної редакційної політики за рахунок розпалення національної ворожнечі та 

поширення дезінформації.  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, надало платформу як у режимі прямої, так і 

повторної трансляції для поширення поглядів, які розпалюють насильство та 
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ненависть в Україні,  поширення недостовірної, упередженої інформації, що 

має значний потенціал додаткової дестабілізації суспільства.  

Слід наголосити, що повторна трансляція передач у запису передбачає 

можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих 

працівників  перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, 

не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення 

ворожнечі та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення. 

Трансляція передачі «Марафон» 15.12.2020 (початок о 15.03) та 16.12.2020 

(початок о 02.20) має 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), в) та з) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію; не поширювати матеріали, які порушують презумпцію 

невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду); 

- 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). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019), за 15.12.2020 та 16.12.2020, керуючись 

частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», 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, зареєстрованої 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: 
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- 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), в) та з) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію; не поширювати матеріали, які порушують презумпцію 

невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду); 

- 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 26.02.2021 по 12.03.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАШ 365», м. Київ, у термін до 02.03.2021 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 15.12.2020 та 

16.12.2020, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 15.12.2020 та 16.12.2020 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 02.03.2021 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.  

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


