
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 186 

 

25.02.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 6 

 

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 04.02.2021 о 15.04 передачі «Марафон» за участю народного 

депутата України VII та VIII скликань Євгена Балицького (ведучі: Артем 

Нікіфоров та Ольга Веремій) та повтор передачі 05.02.2021 о 01.21, в якій було 

поширено висловлювання (04.02.2021 у проміжку часу: з 15.44 до 15.52, 

05.02.2021 у проміжку часу: з 02.01 до 02.10): 

Ольга Веремій, ведуча: «Пане Євгене, вже Балицький, у мене до Вас 

запитання, от, одні Євгени. Євген Карась пропонував моїм колегам, кожному, 

правда, різний цінник там кидав… комусь 10 тисяч доларів, комусь 15 тисяч 

доларів. І от мені цікаво, де він їх збирати буде? Да… Коли в його декларації, 

здається за 2019 рік, ми побачили офіційно зароблених тільки 18 тисяч 

гривень. Питаннячко – звідки гроші?». 

Євген Балицький: «Ну, очень трудно ответить на Ваш вопрос, потому 

что я не Євген Карась, но, я думаю, что денежки оттуда же, откуда и Петра 

Порошенка. Это денежки, наворованные у своего народа за 5 лет, которые… 

Порошенко ограбил страну, действуя в интересах иностранных агентов 

других государств, Америки например, своего лепшего друга-демократа 

Байдена и т.д. То есть они страну обокрали, а, естественно, деньги куда 

пошли? Они ж пошли не только американцам, но и достались частично нашим 

местным патриотам олигархам, поэтому… ну тут все понятно. Просто 

удивляться не приходится, потому что страна находится в оккупации. Одна 

часть страны находится в оккупации у западных партнеров, другая часть 

страны находится под влиянием восточных наших, так сказать, партнеров. 

Поэтому, ну представьте себе, вот мы удивляемся, что закрывают 

телеканалы, ну вот если бы во времена фашистской Германии, когда была 

оккупирована Украина и здесь бы допустим там какие-то возмущались: как 

же так, почему закрыли, там, партизанский телеканал какой-нибудь или, 

там, почему партию какую-нибудь закрыли, там, левых эсеров. Да нельзя 

возмущаться, мы находимся под влиянием. Старший товарищ нам платит 

денежки, он дает у нас, даже не дает, кредит, а размещает у нас свой 
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кредит без нашего ведома. Землю нашу продает, как считает нужным, без 

спроса у людей. Поднимает тарифы под воздействием международного 

валютного фонда. Делает нам любые ставки, все что хотят они здесь и 

делают. Они закроют телеканалы, как им удобно. Не возмущайтесь, не 

удивляйтесь, потому что ну кто будет спрашивать девочку, что ей делать, 

спрашивать надо у сутенера, он говорит ей, что надо делать, а она делает за 

тарелку супа, там, за похлёбку какую-нибудь. Поэтому мы сегодня не 

находимся, мы сегодня не распоряжаемся своей страной, мы не 

распоряжаемся своими активами. То есть мы выбрали не Зеленского… там, а 

Киренского какого-нибудь или там… я не знаю, этого Скуропатского… ну 

какая разница… Это не наш президент, хоть мы за него вроде как голосуем, 

демократия в полный рост, но на самом деле мы под полным влиянием Запада, 

и они сделают то…». 

Ольга Веремій, ведуча: «Ні, пане Євгене, це наш президент, розумієте? Це 

президент всієї країни. Це мій президент, це Ваш президент, це президент 

того ж Євгена Карася і я, от вкотре, повторю Вам своє запитання, яке було 

до цього: як має вчинити президент, президент усіх, президент демократичної 

держави, величезної такої, яка в центрі Європи, яка у всіх на виду... Що він має 

зробити: написати пост… я не знаю… От коли у батьків Віталія Шабуніна 

горить будинок, я, звичайно, співчуваю по-людськи, він пише пост. Чи має бути 

тут реакція, чи ні? А якщо не його, то чия?». 

Євген Балицький: «Оль, ну Вы говорите про большую страну… Да, страна 

большая, но… демократическая эта страна или не демократическая, 

ответьте на вопрос сначала. Вот вы хотите, чтобы я сказал про 

демократическую страну… какая мы демократическая страна, в которой в 

центре города, столицы убивают людей сотнями, и это не расследуется. 

Убивают журналистов – это не расследуется. Сжигают в Одессе людей 

заживо. Не сепаратистов каких-нибудь там… российских бурят там… 

боевых, а украинцев! И это не расследуется. Мы демократическая страна или 

страна, находящаяся под полным влиянием, под полным контролем тех… 

бенефициаров, которые победили на Майдане, которые сместили режим, 

ограбили страну, курс страны угрохали?». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Євгене, от це важливо… от ми коли говоримо 

про… там… впливи внутрішні, зовнішні… ну от дивіться, якщо ми 

подивимося… там… Карась… тих, хто з ним, давайте так… зірка Карася 

зійшла за президентство Петра Порошенка. Вчора Петро Порошенко 

запитувався, чому не закрито канал «НАШ». Ну, знаєте, це не треба бути 

«семи пядей во лбу», щоб побачити цей зв’язок. Але запитання не про це. 

Дивіться… от те, що у нас відбувається негативне в країні… воно робиться 

руками, ну вибачайте за таку аналогію...».  

Євген Балицький: «…полицаев». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Петренків, Шевченків… хто там… Іваненків. 

Це не робиться руками Джона Сміта, Томаса…». 

Ольга Веремій, ведуча: «Було б дивно, якби робилося». 
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Артем Нікіфоров, ведучий: «Так, Євгене… Просто яка різниця… чому наші 

співвітчизники, наші українці таке роблять? Чи то вони будуть скеровуватись 

своїми власними «жажда і нажива», чи тому, що їм хтось вказує… яка різниця 

є цей вплив чи немає? Якщо ми такі українці, от ми такі…».  

Євген Балицький: «Ну, вы Библию читали?» 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Читали». 

Євген Балицький: «Почитайте про Иуду. Про Иуду прочитайте. 

Посмотрите, что было во Вторую мировую войну, Великую Отечественную. 

Иуды, вот эти полицаи в Бабьем Яру, людей убивали. Это ж делали не 

Вермахт, это даже не СС почти что, это делали… Это делали наши с 

вами співвітчизники, як то кажуть, которые 5 лет до этой войны… или 7 

лет… забирали хлеб. Они ж не с Кемерово приехали во время так 

называемого Голодомора… Это ж наши с вами делали соседи… ну не наши, 

а наших дедов. Это ж они забирали хлеб, это ж не с Владивостока приехал 

парень с наганом, свои же забирали. Свои же убивали евреев в Бабьем Яру и 

не только евреев… Там лежит 140 тысяч наших с вами 

соотечественников. Это они, которые сегодня ходят и руку поднимают 

кверху. Вы понимаете, что это свои же делали… Это те же Иуды, 

которые продали свой народ, свою веру. Которые согласились на 

переименование церквей, которые согласились на переименование улиц, 

которым все равно, как… Им, главное, к кормушке… чтобы сегодня задница 

была в тепле, а там Карась или не Карась, ну какая разница. Найдется 

другой полицай. Это состояние, внутреннее состояние целого пласта 

людей, которые никогда не могут смириться с тем, что их деды проиграли 

во Второй мировой войне, потому что они воевали на стороне фашистов 

эти все СС-дивизия «Галичина» ... я ничего не путаю! СС-дивизия 

«Галичина»! А сегодня политкорректно говорить: дивизия «Галичина» или 

«Нахтигаль». Ну, понимаете, что этот конфликт долго будет внутри 

страны. Объединения страны нет. Я вам говорю о том, что президент… 

он наш, конечно, я даже за него во ІІ-м туре голосовал. Но это президент! 

Какой бы ни был другой, это будет не Зеленский, а Киренский, но он все 

равно будет вынужден работать в контексте тех, кто заплатил за 

Майдан, в контексте тех, кто создал эту ситуацию в стране, грабит 

страну, уничтожает стариков, разваливает экономику и медицину для 

того, чтобы наши люди как можно больше уезжали из страны. Молодые 

ребята ехали во время Второй мировой войны, их вагонами вывозили, как 

скот на запад, а сегодня они в купе туда едут. Ну разница-то в чем. План 

такой же точно выполняется: разграбить эту страну богом забытую, у 

нас создать хаос. Можно ли бороться за свободу слова, закрывая телеканал? 

Ведь на ком Зеленский пришел к власти? Он пришел к власти именно на этих 

телеканалах – на вас, на «NEWSONE», потому что только они… вы его 

показывали». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Євгене, ну він прийшов ще завдяки одному 

центральному, не інформаційному, зокрема, який надавав йому… Ну «1+1», що 

ми тут йорнічаєм…».  
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У своїх коментарях Євген Балицький порівнює мітинг, який пройшов 

04.02.2021 року біля офісу телеканалу «НАШ» із подіями, які відбувались за 

часів німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр. та Другої світової війни, а 

також порівнює лідера громадської організації «Січ-С14» із «поліцаями», які 

були за часів Другої світової війни.  

Висловлювання Євгена Балицького, поширені шляхом публічного 

оприлюднення через засіб масової інформації до глядачів телеканалу з 

логотипом «НАШ», мають ознаки розпалення національної ворожнечі та 

ненависті до представників окремої соціально-політичної групи за ознакою 

належності до певної ідеології, що в умовах збройного протистояння на 

території окремих районів Донецької і Луганської областей, спричиненого 

збройною агресією Російської Федерації, може мати серйозні наслідки для 

подальшого поглиблення протистояння, ескалації конфлікту, загрозі життю та 

безпеці громадян України. 

Також моніторингом мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія на 

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

трансляцію передач: «НАШ день» (04.02.2021 у проміжку часу: з 11.04 до 

15.00, прямий ефір), «Смотрящие» (04.02.2021 у проміжку часу: з 21.31 до 

23.01, – прямий ефір; 05.02.2021 у проміжку часу: з 05.00 до 06.30, – повтор 

передачі), під час яких телеканалом було використано плашки з текстом, які 

містять терміни «фашист» та «нацист» по відношенню до лідера громадської 

організації «С14» Євгена Карася:  

- «Звідки у фашиста Карася гроші?» (трансляція 04.02.2021 о 13.51); 

- «Що пов’язує фашиста Карася і екс-президента Порошенка?» (04.02.2021 

о 13.38, 14.00, 21.39; 05.02.2021 о 05.08); 

- «Нацист Карась пікетує телеканал НАШ»  (04.02.2021 о 13.43, 14.14). 

Зазначений текст у плашках має ознаки 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. 

Відповідно до Постанови Верховного Суду у справі № 910/10429/18 

(https://reyestr.court.gov.ua/Review/87273091), громадська організація «Січ-С14» 

не визнається як «неонацистська група», а поширення такої інформації засобом 

масової інформації, без надання належних підтверджень, доказів зазначеного, є 

негативною, образливою та такою, що виходить за межі виправданої 

(допустимої) критики. Також, Суд у розгляді справи зазначає, що поширення 

інформації про приналежність громадської організації «С14» до 

«неонацистського» угрупування може викликати нетерпимість до такої 

організації населенням або ж іншими організаціями, що, в свою чергу, може 

розпалювати ненависть та прояви агресії до такої організації та її членів. Суд 

вважає, що поширення недостовірної інформації може призводити до 

викривленого сприйняття реальності та прийняття громадянами рішень, що 

ґрунтуються на неправдивій, неповній або перекрученій інформації.  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, використовувало образливу термінологію з 

метою викликати негативне ставлення до лідера організації Євгена Карася за 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87273091
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його приналежність до праворадикальної ідеології. Інформацію у вигляді 

плашок із текстом: «нацист» та «фашист» по відношенню до Євгена Карася 

було поширено неодноразово, що може свідчити про свідому редакційну 

політику телеканалу.  

Ведучі телеканалу «НАШ» під час прямої трансляції не проявили спроб 

припинити правопорушення з боку гостя програми, не було надано 

підтверджень поданій у плашках інформації, не було забезпечено 

альтернативної точки зору та критичного ставлення до інформації, а також, під 

час повторної трансляції у запису не було внесено змін у програму, відсутня 

редакційна модерація.  

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. 

Тож, трансляція в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 04.02.2021 (початок о 

15.04), 05.02.2021 (початок о 01.21) передачі «Марафон» та неодноразовий 

показ (трансляція) плашок з текстом, що містить терміни «фашист» та «нацист» 

по відношенню до лідера громадської організації «С14» Євгена Карася 

(трансляція 04.02.2021 о 13.38, 13.43, 13.51, 14.00, 14.14, 21.39; 05.02.2021 о 

05.08), має ознаки порушення ліцензіатом вимог: 

- абзаців четвертого, 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), 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). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(НР № 01544-м від 08.11.2019), за 04.02.2021 та 05.02.2021, 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 
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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: 

- абзаців четвертого, 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), 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 15.03.2021 по 26.03.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАШ 365», м. Київ, у термін до 17.03.2021 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 04.02.2021 та 

05.02.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 04.02.2021 та 05.02.2021 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 17.03.2021 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.  
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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. Онопрієнко. 

 

 
Голова      /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


