
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 483 

 

28.04.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019,  

супутникове мовлення, логотип: «НАШ»,  

Акт перевірки № 10 від 15.01.2021) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – 

Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України (вх. № 10/488 від 

07.12.2020) та звернення громадянина А. Петрова (вх. № 15а/1117 від 07.12.2020) 

щодо трансляції ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 04.12.2020 шоу «П’ятниця. Вечір», в 

якому взяв участь представник так званої ЛНР Родіон Мірошник, який в ефірі 

телеканалу загострював увагу на війні у Донецькій та Луганській областях, 

висловлював необ`єктивну інформацію з питань територіальної цілісності та 

недоторканності України. 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія 

на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), за 04.12.2020 о 20.32 (прямий ефір) 

та 06.12.2020 о 20.52 (повтор) зафіксовано трансляцію передачі «П’ятниця. 

Вечір», в якій через Інтернет-зв'язок взяв участь представник так званої ЛНР 

Родіон Мірошник.  

Присутні у студії експерти, політики, народні депутати України 

обговорювали реалізацію Мінських угод. Родіон Мірошник надавав відповідь на 

запитання ведучих передачі та гостей у студії, які стосувались питань 

врегулювання збройного конфлікту в окупованих районах Донецької і 

Луганської областей та роботи Тристоронньої контактної групи. Зокрема, 

моніторингом зафіксовано: 

Макс Назаров, ведучий: «Как будто у нас здесь трехсторонняя контактная 

группа, головуючий Георгий Тука. Я, как главная кремлевская подошва, 

представитель России, уж так и быть, да. И, конечно же, представитель той 

стороны, потому что представитель той стороны Родион Мирошник с нами 

на связи. Здравствуйте!». 

Родіон Мірошник: «Добрый вечер!». 

Макс Назаров, ведучий: «Знаете, к Вам вопрос первый, потому что 

буквально за 20 минут до Вашего включения мы пообщались с Леонидом 

Макаровичем Кравчуком. Он говорит, что деструктив и ничего более в 

Трехсторонней контактной группе. Российская сторона хочет дискутировать, 

хочет дискуссиями закрыть практическую часть, мы же хочем действовать. 

Скажите, пожалуйста, Вашу версию». 
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Родіон Мірошник: «Наша версия состоит в одной простой вещи – это 

выполнение Минских соглашений. Весь минский процесс, вся минская площадка 

работает, исходя из Минских соглашений. Сколько бы ни фантазировали, 

сколько бы ни рассказывали, но в Минских соглашениях есть второй пункт, 

который четко определяет стороны конфликта. Стороны конфликта - это 

Украина, и это в данном случае там написано, это военные формирования 

отдельных районов Луганской и Донецкой областей. То есть по сути – это 

луганская народная республика и донецкая народная республика, поэтому 

это де-факто стороны переговоров. Никакого другого варианта искать 

обходные маневры, искать обходные пути не получится». 

Ангеліна Пичик, ведуча: «От, як раз ми тут обговорюємо це з нашими 

гостями, і наші гості кажуть, що чітко не прописано, з ким ми маємо говорити 

в Мінських домовленостях». 

Макс Назаров, ведучий: «Подождите. Я просто уточню: у нас есть 

Минские соглашения, они подписаны, ну, там с разных сторон: украинская 

сторона, российская сторона и там есть подпись Плотницкого и Захарченко, 

но не написано, кто это, то есть не написано, что там Захарченко – это лидер 

так называемой донецкой народной республики, а Плотницкий – 

соответственно луганской, то есть это просто фамилии и имена. Мы 

фактически понимали, кого представляли эти люди вот в этих соглашениях, в 

этих договоренностях, но сейчас фактически у нас в Трехсторонней 

контактной группе, которая практически реализует Минские соглашения, 

присутствует ОБСЕ, российская делегация и украинская делегация. И 

украинская делегация настаивает на том, что мы-то ведем переговоры с 

Россией и с ОБСЕ. А по сути вы тоже там принимаете участие, ну как, кто 

вот… в данном случае? Конкретно…». 

Родіон Мірошник: «Слышите, когда… когда украинская сторона 

выпускает, сегодня, кстати… 12 крупнокалиберных мин улетело в сторону 

ДНР, вот, когда идут обстрелы, украинская сторона четко понимает, в кого 

она стреляет. Когда вести переговоры об обмене пленными, украинская 

сторона также прекрасно понимает, с кем ей нужно вести переговоры и о чем 

договариваться. Когда нужно договариваться о режиме прекращения огня или 

режиме тишины, украинская сторона знает, с кем договариваться. Как только 

начинается… вопрос касается политического урегулирования, каких-то 

экономических вопросов, украинская сторона говорит: «Давайте будем 

общаться в нормандском формате, давайте будем общаться с Францией, 

давайте будем с Соединенными Штатами, да, пожалуйста, господа, 

общайтесь». 

Макс Назаров, ведучий: «Хорошо, Родион, что Вы имеете в виду, когда 

говорите… да, четко понятно. У нас есть дискуссия, и в нашем зале 

присутствуют депутаты Верховной Рады Украины этого созыва. Абсолютно 

не понятно, как исполнять с первого по тринадцатый пункт Минских 

соглашений, когда там сплошная неразбериха. Ну, вот Вадим Ивченко от 

Батькивщины говорил о том, что сначала передача границы, потом вывид 

вооруженных формирований…». 
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Ангеліна Пичик, ведуча: «Да, и кстати, Кравчук план представил, 

понимаете, план Кравчук представил, там именно дорожная карта по 

исполнению Минских соглашений». 

Макс Назаров, ведучий: «Чем Вам не нравится этот план?». 

Родіон Мірошник: «Если Вы мне дадите 30 секунд, то я постараюсь 

объяснить». 

Макс Назаров, ведучий: «Пожалуйста, мы Вам даем 30 секунд». 

Родіон Мірошник: «Уважаемые господа, когда вы говорите, что в девятом 

пункте написано сначала вывод вооруженных формирований, потом - выборы, 

прочитайте Минские соглашения, там написано с точностью до наоборот. 

Меня удивляет, когда образованные люди не могут прочитать три страницы. 

Что касается плана, который называется «Условный план Кравчука»… План 

начинается с того, что вы выводите все вооруженные формирования с 

территории ЛНР и ДНР. Вы, правда, думаете, что после шести лет военных 

действий по какой-то причине, не договорившись ни о чем, не обеспечив никакую 

безопасность, условия, права людей и все прочее, кто-то сложит оружие и 

выйдет? То есть это нужно быть абсолютно наивным человеком. Кроме того, 

нет никаких гарантий, которые бы содержал этот документ, который 

называется «Документ Кравчука», то есть там нет закрепления в 

Конституции, там нет обеспечения особого статуса в полной мере. Там есть 

такие чудесные формулировки: «активизировать», «обсудить», но там нет 

«принять», чтобы он вступил в действие, был реализован». 

Макс Назаров, ведучий: «То есть, Родион, да… давайте…, смотрите по 

поводу… Вы уже вспомнили про образованных людей – девятый пункт Минских 

соглашений – восстановление полного контроля над границей, проведение 

выборов, десятый - вывод всех иностранных вооруженных формирований. Об 

этом речь шла, когда я Вам вспомнил. Ну да ладно. Вы, когда говорите о 

гарантиях… мы же тоже шесть лет здесь обсуждаем…». 

Родіон Мірошник: «Нет-нет, подождите… секунду, то есть в девятом 

пункте Вы же не дочитали. То есть там, в передаче участка контроля над 

границей… начинается после проведения выборов, заканчивается после полного 

всеобъемлющего урегулирования. Так там написано?». 

Макс Назаров, ведучий: «Ну, то есть в процессе передачи границы 

происходит вывод вооруженных формирований. В процессе». 

Родіон Мірошник: «Но сначала выборы, а перед выборами принимаются все 

законы, а перед выборами происходит закрепление в Конституции» […]. 

Макс Назаров, ведучий: «Подождите, стоп. А Родион нам сейчас скажет, 

он хочет эту реинтеграцию, ну, в смысле как представитель той стороны. 

Родион, Вы-то хотите в Украину или Вы хотите не в Украину, а в такую знаете 

ли такую ну… как бы Вы… чуть-чуть Россию. Вот это главный вопрос, 

который наверняка не может понять ни украинская власть, ни теперешняя. У 

нас аж два, кстати, «слуги народа» в студии присутствуют, может быть, 

есть вопросы тоже. Вы хотите в Украину или Вы хотите…? Объясните, куда 

Вы хотите, пожалуйста». 
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Родіон Мірошник: «А почему: мы хотим и должны уйти куда-то из своего 

дома. То есть Донбасс – это наш дом, мы хотим, чтобы в Донбассе было 

безопасно…». 

Макс Назаров, ведучий: «Донбасс – это неотъемлемая часть нашей 

большой Украины». 

Родіон Мірошник: «Чтобы в Донбассе была возможность людям жить 

абсолютно нормально, благополучно растить своих детей и жить в своих 

домах. Что еще нужно?». 

Макс Назаров, ведучий: «Родион, на секунду, смотрите, подождите. 

Донбасс – это неотъемлемая часть Украины, это Донбасс. Был, есть и 

остается наверняка и будет после реинтеграции. Я сейчас… Донбасс – большой, 

ОРДЛО, вот конкретно, – часть Донецкой и Луганской области. Ну, это же 

Украина, очевидно. То есть мы не говорим, что вам нужно самоопределиться. 

Ну, правда же? Поэтому мы и говорим о возвращении к нормальному 

жизненному руслу нашей одной большой страны. Или вы против? Вот в чем 

вопрос». 

Родіон Мірошник: «Уважаемые господа, вы понимаете, то есть, когда вы 

ведете, пытаетесь вести речь о переговорах, вы почему-то забываете, что вы 

– сторона конфликта, то есть ваши вооруженные силы стреляют по нашим 

территориям, по нашим домам, и война идет между республиками ЛНР и 

ДНР и Украиной. И сейчас мы ищем модель, при которой мы можем 

сосуществовать. Между нами не появится Тихий океан…». 

Макс Назаров, ведучий: «Родион, 100 процентов… Чьим оружием вы 

стреляете? Чьим оружием вы отвечаете, Родион, скажите? Чьим оружием вы 

отвечаете? Откуда у вас оружие, скажите? Вот откуда у вас оружие? Когда 

вы говорите о том, что у нас война между украинской стороной и вашей 

стороной, украинская сторона и вооруженные силы, понятно, нас и американцы 

обеспечивают, и все остальное, и заводы наши работают по оборонпромовским 

контрактам. Вас кто обеспечивает оружием?». 

Родіон Мірошник: «Евгений, это у вас очень хороший вопрос, но они 

опоздали где-то лет на шесть». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «Уже давно їх забезпечили, він 

мав на увазі. А в мене питання: от скажіть, будь ласка, я хочу, я хочу…». 

Родіон Мірошник: «Знаете, где-то примерно… примерно год назад 

аналогичный вопрос задавался в Совете безопасности ООН, и он был адресован 

третьей стороне, которая является посредником и наблюдателем - Эртурул 

Апакан, который пять лет возглавлял СММ ОБСЕ. Ему был напрямую 

поставлен вопрос: видели ли Вы на Донбассе регулярные силы Российской 

Федерации? Он сказал: нет». 

Макс Назаров, ведучий: «Я ж не спрашиваю о… Родион, не перекручивайте. 

Я не спрашиваю, видели кто-либо там российских военных и российские танки. 

Я спросил у Вас, чем вы отвечаете на агрессию в данном случае?». 

Родіон Мірошник: «В том числе и вашим оружием, которое вы продаете». 

Макс Назаров, ведучий: «Даже так, ух ты». 
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Ангеліна Пичик, ведуча: «Давайте так, у нас реакція, пан Мовчан все-таки 

тягнув руку… Давайте, Вадим…». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «Мені просто для розуміння 

свідомості, яке от зараз існує, скажімо в ЛНР-ДНР. Скажіть, будь ласка, 

Донбас… територія, де ви зараз знаходитесь, вона є Україна, територія, чи не 

Україна? І друге, Крим, який сьогодні захоплений, це Україна чи не Україна? 

Просто скажіть Ваше бачення, от як воно є, по-вашему». 

Родіон Мірошник: «Донбасс не находится в составе Украины». 

Макс Назаров, ведучий: «Ну, как это…». 

Родіон Мірошник: «На Донбасс не распространяется украинское право и 

на Донбасс не распространяется украинская власть, украинская 

Конституция». 
Вадим Івченко, народний депутат України: «А Крим, Крим, Крим…». 

Родіон Мірошник: «А я при чем к Крыму? Пускай Крым сам за себя…». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «Крим – це Україна, скажіть, 

будь ласка? Ну, як це Ви не при чом… Скажіть Ваше бачення…». 
Родіон Мірошник: «Это ваша поговорка, которая очень веселит людей в 

Киеве, но она совершенно никого не интересует - ни на Донбассе, ни в 

Крыму». 

Ангеліна Пичик, ведуча: «Так, дивіться, стосовно Донбасу… Дивіться, 

наша редакція не розділяє думку стосовно Донбасу і Криму, тому що Донбас – 

це, звичайно, частина України, так само як Крим…». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «А навіщо тоді людей включати, 

якщо вони сьогодні: а) не хочуть в Україну, якщо вони не визнають Україну, якщо 

вони вважають себе автономними республіками, і все для цього роблять, щоб 

їхні умови були такі анклави в Україні, і вони хочуть там свою владу, 

муніципальну міліцію, поліцію. Ви ж це бачите вже в їхній свідомості, що вони 

саме так і хочуть жити. Вони не бачать себе територією України». 

Макс Назаров, ведучий: «Так Вы убедите в обратном-то, Вадим…». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «Вони про це і сказали. Аби вони 

сказали, що ви нас самі не хочете, ви все робите для того, щоб ми не 

повернулися, але ми визнаємо, що Україна є унітарна, ми є територією України. 

Вони зовсім по-іншому зараз говорять. Тоді я уявляю собі Георгія і всіх інших, 

хто приходять на переговорну групу, і от таке їм там морозять, вибачте...». 

Макс Назаров, ведучий: «Ну, вот только Георгий Тука покинул нашу 

студию, не объяснив почему». 

Родіон Мірошник: «Георгий никогда в переговорной группе не был. А вот… 

Послушайте, если вы за пять лет убедили себя в чем-то обратном, то я вам 

рекомендую: обратитесь к Минским соглашениям. Минские соглашения пять 

лет тому назад… они были приняты как международно -признанный путь 

урегулирования конфликта. И все, что вы перечислили и бросали вот сейчас как 

упреки, это все подписала украинская власть. Только на этих условиях речь шла 

пять лет назад, люди соглашались на реинтеграцию. Сейчас вы сделали слишком 

много для того, чтобы…». 
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Вадим Івченко, народний депутат України: «Я вам хочу… я вам хочу… я вам 

хочу сказати, що підписав Порошенко. Влада у нас і законодавство 

подразумєвают наступне: якщо підписані угоди, вони ратифікуються в 

парламенті. Не було ратифіковано в парламенті те, що підписав Порошенко. Ці 

домовленості потім в Раді Безпеки ООН визнавали…». 

Макс Назаров, ведучий: «Нет, Минск не должен быть ратифицирован. 

Вадим, нет, нет… Минск – это другое, Минск – это другое». 

Родіон Мірошник: «Вы знаете, я прошу прощения. Вы знаете, если бы в 

Украине, действительно, было желание отвечать на вопросы напрямую, не 

убеждать самих себя, то они, к примеру, приняли участие в заседании Совбеза 

ООН…». 

Макс Назаров, ведучий: «Родион, мы Вас для этого пригласили в нашу 

студию, у вас есть возможность… Смотрите, у нас такая… У нас, Вы ж 

знаете, у нас есть Нацсовет по телевидению и радиовещанию, свобода 

мысли. Мы, редакция, не несем ответственность за Ваши мысли, за мысли 

Вадима Ивченко. Да, мы просто предупреждаем: мы вот, у нас такая сейчас 

ролевая игра, которая называется Трехсторонняя контактная группа. 

Пускай будет так. Пускай... Поэтому мы, вот представьте, что у нас такие 

переговоры… Вот мы здесь… значит, я, как уже… я – это, Господи, 

кремлівська подошва… Вот у нас «слуга народа» сидит Алексей Мовчан, 

пожалуйста». 
Олексій Мовчан, народний депутат України: «Да. У мене питання. Ви 

говорили про те, що ви хочете миру, хочете, щоб ваші діти… хочете жити в 

своїх домівках, щоб ваші діти росли. За що ви боретесь? Тобто в принципі, 

самопроголошені республіки. Яка ціль фінальна ваша?». 

Родіон Мірошник: «Я ее перечислил уже. Все очень просто. Мы боремся за 

нормальную благополучную жизнь на Донбассе, безопасную и благополучную». 

Макс Назаров, ведучий: «Но в составе Украины?». 

Родіон Мірошник: «Почему в составе Украины? Перво-наперво, у нас есть 

главная задача – в наших домах должно быть безопасно и благополучно». 

Макс Назаров, ведучий: «Нет, но, Родион, ну так не будет в конце. Вы 

знаете, ну если перво-наперво, то Российская Федерация уже б давно б, 

думаю…». 

Родіон Мірошник: «Извините, у меня встречный вопрос: украинская 

сторона готова выполнить Минские соглашения?». 

Вадим Івченко, народний депутат України: «Я думаю, що надо виключать, 

бо якщо зараз це розтиражують, зараз це розтиражують, я вам просто хочу 

сказати, що і українці більше не захочуть спілкуватися з цією стороною. Вони 

не визнають Україну. Не потрібно таких включень, просто не потрібно…». 

Макс Назаров, ведучий: «Так подождите, как не потрібно таких включень? 

Так вот же, мы ж про реальность. Да?». 

Святослав Юраш, народний депутат України: «Ми зараз бачимо пана 

Родіона як людину, яка оліцетворяє окупований Донбас…». 

Макс Назаров, ведучий: «Нам интересен Родион только как представитель 

в ТКГ». 
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Святослав Юраш, народний депутат України: «Я не про це. Дивіться, думки 

пана Родіона – думки пана Родіона, Донбас думає по-різному, Донбас має різні 

позиції. Мільйони переселенців, які виїхали з тої території через війну, там має 

теж різні позиції, тому говорити про Донбас… як тільки пана Родіона, через 

його позицію зараз розтиражують, і вся Україна подумає, що Донбас – такий 

чи сякий – не варто. Пан Родіон – це пан Родіон, Донбас – це Донбас. І тому 

зрозуміймо, коли будуть нарешті мати шанс там якісь людські вибори без всіх 

тих: зброї, танків, окупації, тоді побачимо голос Донбасу. А зараз маємо знову 

ж таки людей, які в тому Мінському протоколі підписані навіть без 

артикуляції, просто імена, і цих імен просто вже немає. Так що зрозуміймо, 

зараз дискусія отака». 

Макс Назаров, ведучий: «Финальный вопрос к Родиону Мирошнику. 

Скажите, пожалуйста, Зеленский год назад как переговорщик хоть с чертом 

лысым, я думаю, вы помните эти выражения, и Владимир Зеленский, наш 

гарант, президент всей Украины и, как бы вы не хотели, и президент на 

территориях Донецка, Луганска, в том числе. Все-таки, что вы ждете 

конкретно? Что вы ждали и что вы ждете? Давайте так». 

Родіон Мірошник: «А вы уверены, что мы выбирали президента 

Зеленского? Уверены, что мы выбирали президента Порошенко или мы 

выбирали людей, которые сидят в вашей студии и называются депутатами 

Верховной Рады? То есть вы, правда, считаете, что это та власть, которую 

избрали люди, живущие на Донбассе – вот четыре миллиона людей, которые 

живут на территории донецкой и луганской народных республик». 

Макс Назаров, ведучий: «У вас была возможность до 13 года выбирать, и 

вы выбирали разные партии: и украинские, и Партию регионов, мы помним, 

откуда у нас был президент четвертый. Ну то есть… это все понятно. Так 

сложилось, что в четырнадцатом году... Я Вам о другом вопрос задал. 

Зеленский год назад, когда был готов говорить хоть с чертом лысым, и 

Зеленский сейчас. Чем отличается и для вас различия вот, пожалуйста». 

Родіон Мірошник: «И год назад, и сейчас Зеленский ни разу не попытался 

говорить с Донбассом, поэтому, что нам нужно сделать, чтобы сказать… Мы 

считали, что год назад была какая-то возможность для того, чтобы вести 

диалог, потому что Зеленский был избран ну всей той территорией Украины, 

оставшейся частью Украины, то есть я не говорю о Донбассе. И он не был 

настолько сегментирован или зависим как, к примеру, Порошенко от Западной 

Украины. То есть он имел возможность начать открытый нормальный диалог, 

не хвататься за подписи внизу Минских соглашений и не говорить, что там не 

хватает черточки или не хватает названия. Не хвататься: нужно 

ратифицировать в парламенте или нет. А нужно было делать шаг для того, 

чтобы договариваться о реальных вещах и реальных шагах навстречу друг другу 

и на поиск формулы дальнейшего сосуществования. Вы прекрасно понимаете, 

что мы не позволим обижать людей, от имени которых мы ведем переговоры. 

Т.е., как минимум, мы будем следовать букве Минских соглашений. Украина 

сегодня показывает – она не хочет выполнять Минск. Или я не прав? Или 
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Украина хочет выполнять Минск? Если она хочет, тогда каждые две недели 

происходят встречи в контактной группе и там об этом договариваются».  

Макс Назаров: «Давайте так. А российская сторона хочет? Родион, мы 

сейчас поиграемся в «дурак, сам – дурак». Россия же тоже не выполняет Минск. 

Обстрелы идут...». 

Родіон Мірошник: «Скажите, а какой пункт Россия не выполнила?». 

Макс Назаров: «Давайте с первого начнем. Смотрите, у нас обстрелы-то 

двухсторонние».  

Родіон Мірошник: «А с какой стороны? Там есть пункт, где есть Россия?». 

Макс Назаров: «Нет, но подождите. Давайте так. Но не Россия в вашем 

понимании, а сторона Донецка и Луганска. Хорошо. Это же двухсторонний 

конфликт, правильно? Т.е. первый пункт не выполняется. Вы говорите, Украина 

не хочет выполнять. Нам Зеленский три месяца говорит о том, что его даже 

критикуют за то, что есть распоряжение украинским солдатам не стрелять в 

ответ. Понимаете?». 

Родіон Мірошник: «Это неправда, потому что украинская сторона где-то 

месяц назад… она вышла из договоренности о режиме тишины, т.е. там есть 

механизмы верификации. Т.е. имеется ввиду, что, если происходит какое-то 

нарушение режима прекращения огня, стороны созваниваются и 

договариваются о том, что… стоп – давайте проведем следствие, разберемся, 

проведем совместное расследование и договоримся, почему произошло 

нарушение».  

Макс Назаров: «У нас свежие данные. Четыре украинских солдата погибли 

за последние дни. Они что, сами в себя стреляли?».  

Родіон Мірошник: «За минувшие сутки погибли два бойца донецкой 

народной республики».  

Макс Назаров: «Т.е. у нас полноценная война продолжается».  

Родіон Мірошник: «Я не скажу, что она полноценная, т.е. статистика, 

конечно, она гораздо лучше, чем была четыре месяца тому назад. Но сказать, 

что выполняется режим тишины… конечно, нет».  

Макс Назаров: «Статистика, потому что две стороны не стреляют». 

Родіон Мірошник: «Смотрите, режим тишины… он обречен быть 

нарушен, если не будет политических договоренностей. У вас в студии люди 

говорят – политические договоренности мы выполнить не можем».  

Макс Назаров: «Поэтому вы будете нарушать режим тишины?».  

Родіон Мірошник: «Политические договоренности – это особый статус, 

закрепление… Сегодня 12 снарядов, 12 мин стодвадцатого калибра прилетело 

по населенному пункту Ленинское. Они же не взялись ниоткуда. Т.е. я понимаю, 

что, возможно, на вашей стороне об этом никто не знает. Но у нас есть 

конкретные люди…, которые погибли». 

Макс Назаров: «Нет, мы знаем, мы читаем отчеты ОБСЕ. Так или иначе 

мы их тоже видим. Смотрите, мы… Я не знаю, что происходит, какие у вас 

дискуссии происходят с Кравчуком, Гармашем, Казанским и другими 

участниками украинской делегации». 

Родіон Мірошник: «Никаких…». 
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Макс Назаров: «Но вот видите, у нас вот «никакие переговоры» 

происходят уже 6 лет подряд, ситуация не меняется, ні туди і не сюди, ни рыба, 

ни мясо. Вы прекрасно об этом знаете. Очень хочется все-таки, чтобы этот 

мир когда-то настал. Поэтому я вам просто желаю подумать над этим еще 

раз, несмотря на то, что думают украинские политики в первую очередь. 

Потому что номер один вопрос для украинцев, которые задают 

социологические службы, это вопрос мира на Донбассе. Подумайте над этим».  

Родіон Мірошник: «И странно, почему ничего не делается для этого».  

Макс Назаров: «Ну, это другой вопрос, который мы обсудим в следующий 

раз. Вам спасибо за то, что Вы согласились с нами здесь подискутировать в 

рамках нашей трехсторонней контактной группы. Родион Мирошник был с 

нами на связи, представитель той стороны в ТКГ. Вообще-то, господа, у нас 

остается две минуты, очень коротко. Вадим, с Вас. У нас не получилось 

диалога, это очевидно. Мы не достигли… мы даже до камня преткновения не 

дошли».  

У передачі «П’ятниця. Вечір» Родіон Мірошник висловив протиправні 

твердження стосовно територіальної цілісності України і недоторканості її 

кордонів, безпідставно загострював увагу на збройній агресії на окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей, намагався виправдати дії 

незаконних військових формувань ОРДЛО, звинуватив Україну в невиконанні 

Мінських домовленостей, а також в «обстрілах» окупованої території. Також він 

висловлював російську точку зору, зокрема про те, що Російська Федерація не є 

учасником конфлікту на Донбасі. 

Висловлювання Р. Мірошника, поширені в ефірі телеканалу, не 

відповідають критерію об’єктивності щодо інформації, мають ознаки розпалення 

ворожнечі, сприяння тероризму та є прямою ретрансляцією на українську 

аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської 

Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього 

Російської Федерації та її збройних формувань. 

Слід зазначити, що висловлювання учасника передачі представника 

окупаційної адміністрації так званої самопроголошеної Луганської Народної 

Республіки Родіона Мірошника є відповіддю на запитання ведучих передачі та 

гостей у студії, які стосувались питань врегулювання збройного конфлікту в 

окупованих районах Донецької та Луганської областей, що потребувало 

особливої уваги ведучих та редакційного контролю телекомпанії, що не було 

продемонстровано у даному випадку. 

Слід наголосити, що у повторі передач редакція телеканалу зобов’язана 

перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, повтори 

певних передач накладають додаткову відповідальність на телерадіоорганізації 

за поширення контенту. Проте повторна трансляція передачі «П’ятниця. Вечір» 

за участі Родіона Мірошника відбулася на телеканалі з логотипом: «НАШ» 

06.12.2020 (о 20.52) без змін чи редакційної модерації. 

Тож зміст передачі «П’ятниця. Вечір» в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), 04.12.2020 та 06.12.2020, 
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має ознаки порушення ліцензіатом вимог частини першої статті 28 Закону 

України «Про інформацію»; абзаців третього, четвертого, шостого частини 

другої статті 6 та пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 10.12.2020 рішенням № 1553 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАШ 365», м. Київ,  

НР № 01544-м від 08.11.2019. 

На виконання наказу голови Національної ради від 11.12.2020 № 5а/252 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАШ 365», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 10 від 15.01.2021. 

Під час періоду позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 10.12.2020 № 1553 термін, ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

надало запитувані документи та пояснення, що відносяться до предмету 

перевірки (вх. № 16/16 від 04.01.2021, вх. № 16/7 від 04.01.2021). 

Уповноважені представники Національної ради, здійснивши моніторинг і 

аналіз мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, встановили, що в ефірі ліцензіата 

04.12.2020 та 06.12.2020 було зафіксовано висловлювання Родіона Мірошника 

під час його участі через Інтернет-зв'язок у передачі «П’ятниця. Вечір», ведучі - 

Макс Назаров та Ангеліна Пичик. 

Жанр передачі - інформаційно-аналітична, формат - ток-шоу із 

запрошеними до студії гостями та залученими до ефіру за допомогою Інтернет-

зв’язку. 

Трансляція передачі 04.12.2020 відбулася в прямому ефірі, про що свідчить 

напис «LIVE» у лівому нижньому кутку екрану. 06.12.2020 трансляція 

відбувалась у повторі у супроводі у лівому нижньому кутку екрану заставки 

«повтор». 

Р. Мірошник є достатньо широко відомою особистістю в українському 

інформаційному просторі, оскільки до 2004 року очолював прес-службу 

Луганської обласної державної адміністрації. У 2006 році був прес-секретарем 

Віктора Януковича, протягом періоду 2006-2010 р.р. - генеральним директором 

Луганської обласної державної телерадіокомпанії. 

29.04.2010 Р. Мірошника було призначено на посаду заступника голови 

Луганської обласної державної адміністрації з питань гуманітарної політики, і 

пропрацював на цій посаді до моменту окупації м. Луганська незаконними 

збройними формуваннями у квітні 2014 року. 

Під час подій Революції Гідності 2013 – 2014 р.р. Р. Мірошник підтримав 

терористичні формування сепаратистів, що діяли на території Луганської 

області. 

Сьогодні Р. Мірошник фактично представляє позицію окупаційної 

адміністрації тимчасово окупованих територій Луганської області, яка судом 

була визнана терористичною організацією.  

Зважаючи на зазначене вище, доцільно процитувати Вирок Вінницького 

міського суду Вінницької області у кримінальній справі № 129/3415/15-к від 

22.09.2016 щодо злочинів проти основ національної безпеки України та 
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державної зради, яким було визнано так звані «Луганську народну республіку» 

та «Донецьку народну республіку» терористичними організаціями: 

«Упродовж 2013 року представники влади Російської Федерації, Збройних 

Сил Російської Федерації та інші особи, на території Російської Федерації 

вступили у злочинну змову та домовилися про здійснення протиправних умисних 

дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності 

України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України. 

Досягти зазначеної мети вказані особи вирішили шляхом ведення агресивної 

війни та агресивних воєнних дій проти України, у тому числі з використанням 

підрозділів Збройних Сил Російської Федерації, створення і фінансування 

терористичних організацій та вчинення інших злочинів. При цьому вони 

усвідомлювали, що такі протиправні дії, безумовно, призведуть до загибелі 

людей, заподіяння значних матеріальних збитків та інших, тяжких наслідків, 

передбачали і бажали їх настання. При цьому вони усвідомлювали, що такі 

протиправні дії безумовно призведуть до загибелі людей, заподіяння значних 

матеріальних збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і бажали їх 

настання. 

З грудня 2013 року по лютий 2014 року для забезпечення схвалення і 

підтримки громадянами Російської Федерації та жителями південно-східних 

регіонів України злочинних діянь, направлених на порушення суверенітету і 

територіальної цілісності України та відновлення впливу і вагомості Російської 

Федерації на світовій арені, вказаними особами організовано ведення 

інформаційно-пропагандистської підривної діяльності, яка у тому числі 

призвела та призводить до розпалювання національної ворожнечі. 

Так, за допомогою всіх видів медіа-ресурсів Російської Федерації у цей 

період розпочато негативне викривлення подій на «Євромайдані», якими 

вказувалось на хибність Європейського вектору розвитку зовнішніх відносин 

України та шляхом перекручування, хибного тлумачення, компонування 

інформації для зміни свідомості та ставлення громадян Російської Федерації 

та місцевих жителів південно-східних регіонів України щодо дійсності та 

значення подій, які насправді відбувались в Україні, представників опозиційних 

сил зображали як прихильників націоналістичних поглядів та побудови 

української держави на засадах ідей національної самосвідомості та 

ідентичності, учасників національно-визвольного руху середини XX століття 

(ОУН, УПА) - як прибічників та послідовників фашизму, пропагуванні їх 

неповноцінності за ознаками ідеологічних та політичних переконань. 

Одночасно за допомогою засобів масової інформації здійснювалось 

спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних 

настанов, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного 

існування в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з 

європейським вектором розвитку, підбурювання до міжетнічних конфліктів, 

розпалювання сепаратистських настроїв серед населення окремих регіонів 

України (Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та південно-східних 

областей), провокування національних зіткнень, формування хибного образу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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частини українського населення як «націонал-фашистів», котрі мають інші 

духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання над 

російськомовним населенням України. 

У подальшому, представники влади Російської Федерації, Збройних Сил 

Російської Федерації та інші особи, продовжуючи виконання вказаного 

злочинного плану, спланували, підготували, розв'язали і почали ведення 

агресивної війни проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів 

ЗС РФ на територію України - Автономну Республіку Крим і м. Севастополь, 

здійснили тимчасову окупацію вказаної території, чим змінили межі території 

та державного кордону України на порушення порядку, встановленого 

Конституцією України. 

У березні-квітні 2014 року під безпосереднім керівництвом та контролем 

представників влади Російської Федерації, Збройних Сил РФ та інших осіб, на 

території Донецької і Луганської областей створено антиконституційні 

терористичні організації «Донецька народна республіка» і «Луганська народна 

республіка». 

Одним із основних завдань учасників вказаних терористичних організацій є 

зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, 

встановленого Конституцією України. Вказані організації є стійкими 

об'єднаннями невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створені з метою 

здійснення терористичної діяльності, у межах яких здійснено розподіл функцій, 

встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і 

вчинення терористичних актів, та в яких її структурні підрозділи здійснюють 

терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, 

і у відповідності до абзацу 19 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом» є терористичними організаціями. 

При цьому на керівників та учасників силового блоку (незаконних збройних 

формувань) покладається забезпечення стійкості терористичної організації 

шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання 

виконанню службових обов'язків правоохоронними органами України і 

військовослужбовцями ЗС України. У свою чергу, на представників політичного 

блоку покладаються організація збору та отримання матеріальної і фінансової 

допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно 

налаштованих до терористичної діяльності, чим також забезпечується 

існування вказаної терористичної організації. 

З квітня 2014 року по теперішній час, з метою реалізації злочинного плану, 

спрямованого на порушення територіальної цілісності України та зміну меж її 

території, представниками вищевказаних терористичних організацій 

здійснюються захоплення адміністративних будівель і ключових об'єктів 

військової та цивільної інфраструктури на території Донецької та Луганської 

областей, у тому числі збройні напади на військові частини Збройних Сил 

України, дислоковані в цих областях, та вчиняються інші злочини. 

7 квітня 2014 року за поданням керівника Антитерористичного центру при 

Службі безпеки України, погодженим із Головою Служби безпеки України, на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2016_07_07/pravo1/T030638.html?pravo=1#200
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2016_07_07/pravo1/T030638.html?pravo=1#200
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території Донецької і Луганської областей розпочато проведення 

антитерористичної операції. 

13 квітня 2014 року через посилення сепаратистських виступів та 

захоплення державних установ на сході України виконуючий обов'язки 

Президента України Указом від 14 квітня 2014 року №405/2014 затвердив 

рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи 

щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України» та Україною розпочато на території Донецької та Луганської 

областей широкомасштабну антитерористичну операцію (далі - АТО) із 

залученням Збройних Сил України та інших військових формувань. 

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України 

Оперативним штабом з управління АТО на території Донецької та Луганської 

областей розроблено декілька замислів на застосування сил і засобів Збройних 

Сил України та інших військових формувань, які передбачали проведення 

наступальних рейдових, штурмових, охоронних і оборонних дій. 

Усвідомлюючи, що використання лише сил та засобів підконтрольних 

терористичних організацій недостатньо для реалізації злочинного плану зміни 

меж території та державного кордону України, невстановлені на цей час 

представники влади Російської Федерації, Збройних Сил РФ та інші особи, 

продовжуючи виконання вказаного злочинного плану, всупереч вимогам п.п. 1, 2 

Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору 

про нерозповсюдження ядерної зброї від 05 грудня 1994 року, принципам 

Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01 серпня 

1975 року та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної 

Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 09 грудня 1981 року № 36/103, від 16 

грудня 1970 року № 2734 (XXV), від 21 грудня 1965 року №2131 (XX), від 14 грудня 

1974 року №3314 (XXIX), продовжили ведення агресивної війни проти України. З 

цією метою, бажаючи нанести значних уражень військам (силам) АТО, з 

території Російської Федерації по позиціях сил АТО систематично 

здійснювалися масові ракетно-артилерійські обстріли з різноманітних гармат 

та реактивних систем залпового вогню». 

Конституція України має найвищу юридичну силу в нашій державі, а її 

правові норми є нормами прямої дії. Відповідно до частини першої статті 17 

Конституції України, захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 

функціями держави, справою всього Українського народу. 

Згідно з частиною шостою статті 17 Конституції України, на території 

України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних 

формувань, не передбачених законом.  

Тому, знаючи всю попередню діяльність Р. Мірошника, його підтримку 

терористичних організацій, що діють на окупованій території Луганської 

області, його позицію, роль і участь у незаконно створеній окупаційній 

адміністрації у м. Луганську, запрошуючи його 04.12.2020 для участі наживо у 

ток-шоу «П’ятниця. Вечір», редактори і журналісти передачі заздалегідь були 
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поінформовані щодо його позиції по відношенню до питань, які були порушені 

під час передачі. 

Р. Мірошник під час свого виступу у передачі «П’ятниця. Вечір» висловив 

протиправні твердження стосовно територіальної цілісності і недоторканості 

державного кордону України, її конституційного ладу («Донбасс не находится 

в составе Украины»; «На Донбасс не распространяется украинское право и 

на Донбасс не распространяется украинская власть, украинская 

Конституция»; «Стороны конфликта - это Украина, и это в данном случае 

там написано, это военные формирования отдельных районов Луганской и 

Донецкой областей. То есть по сути – это луганская народная республика и 

донецкая народная республика, поэтому это де-факто стороны переговоров. 

Никакого другого варианта искать обходные маневры, искать обходные 

пути не получится»; «Вы почему-то забываете, что вы – сторона 

конфликта, то есть ваши вооруженные силы стреляют по нашим 

территориям, по нашим домам, и война идет между республиками ЛНР и 

ДНР и Украиной»), розпалював ворожнечу, що виражалось у звинуваченнях 

законної влади України та її Збройних Сил у намірах територіальній експансії 

власної території України, приписування ворожих дій, покладання провини і 

відповідальності за обстріли на Україну та її Збройні Сили, використовував 

вислови, які створюють напруження у суспільстві через протиставлення 

громадян України окупованого Донбасу громадянам України з решти її 

території, тобто за територіальною ознакою («Вы почему-то забываете, что вы 

– сторона конфликта, то есть ваши вооруженные силы стреляют по нашим 

территориям, по нашим домам, и война идет между республиками ЛНР и 

ДНР и Украиной»; «Стороны конфликта - это Украина, и это в данном 

случае там написано, это военные формирования отдельных районов 

Луганской и Донецкой областей. То есть по сути – это луганская народная 

республика и донецкая народная республика, поэтому это де-факто стороны 

переговоров. Никакого другого варианта искать обходные маневры, искать 

обходные пути не получится»; «Слышите, когда… когда украинская 

сторона выпускает, сегодня, кстати, 12 крупнокалиберных мин улетело в 

сторону ДНР, вот, когда идут обстрелы, украинская сторона четко 

понимает, в кого она стреляет»; «Донбасс не находится в составе 

Украины»; «На Донбасс не распространяется украинское право и на Донбасс 

не распространяется украинская власть, украинская Конституция»), 

звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей («Украина сегодня 

показывает – она не хочет выполнять Минск»), а також в нібито «обстрілах» 

окупованої території з боку України («Слышите, когда… когда украинская 

сторона выпускает, сегодня, кстати, 12 крупнокалиберных мин улетело в 

сторону ДНР, вот, когда идут обстрелы, украинская сторона четко 

понимает, в кого она стреляет»; «Политические договоренности – это 

особый статус, закрепление… Сегодня 12 снарядов, 12 мин стодвадцатого 

калибра прилетело по населенному пункту Ленинское. Они же не взялись 

ниоткуда. Т.е. я понимаю, что, возможно, на вашей стороне об этом никто 

не знает. Но у нас есть конкретные люди…, которые погибли»). 
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Також Р. Мірошник транслював точку зору влади РФ, зокрема про те, що 

Російська Федерація не є учасником конфлікту на Донбасі («Стороны 

конфликта - это Украина, и это в данном случае там написано, это военные 

формирования отдельных районов Луганской и Донецкой областей. То есть 

по сути – это луганская народная республика и донецкая народная 

республика, поэтому это де-факто стороны переговоров. Никакого другого 

варианта искать обходные маневры, искать обходные пути не получится»). 

Відповідно до Протоколу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо 

спільних кроків, спрямованих на імплементацію мирного плану Президента 

України П. Порошенка та ініціатив Президента РФ В. Путіна, підписаного  

1 серпня 2014 року, Р. Мірошник не є учасником ТКГ, натомість ведучий 

М. Назаров зазначав таке: «И, конечно же, представитель той стороны, 

потому что представитель той стороны Родион Мирошник с нами на 

связи»; «Вам спасибо за то, что Вы согласились с нами здесь 

подискутировать в рамках нашей трехсторонней контактной группы. 

Родион Мирошник был с нами на связи, представитель той стороны в ТКГ». 
Така інформація є необ’єктивною. 

Присутні при цьому в студії експерти, політики, народні депутати України 

обговорювали реалізацію Мінських угод. Висловлювання Р. Мірошника є 

відповідями на запитання ведучих передачі та гостей у студії, які стосувалися 

питань врегулювання збройного конфлікту в окупованих районах Донецької та 

Луганської областей та роботи Тристоронньої контактної групи, що потребувало 

особливої уваги ведучих та ретельного редакційного контролю 

телерадіоорганізації, що не було продемонстровано у цьому випадку. 

У листі-поясненні, наданому Національній раді, підписаному директоркою 

ТОВ «НАШ 365» Рудік О.О., ліцензіат зазначив: «ведучі неодноразово вказували 

на те, що думки, які висловлювалися гостями, є їхньою особистою думкою та не 

співпадають з позицією редакції. Також ведучі висловлювали незгоду з 

висловлюваннями гостей (зокрема, Родіона Мірошника) та подавали об’єктивну 

інформацію у відповідь на висловлювання, які не відповідають офіційній позиції 

України». Проте вказані зусилля не завадили представнику окупаційної 

адміністрації, який представляє визнану судом терористичну організацію, 

висловити свої думки, які розпалюють ворожнечу, порушують норми 

українського законодавства, зокрема Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення».  

Тому в цьому випадку відсутні підстави посилатися на захист права щодо 

звільнення від відповідальності, передбаченого частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», більше того ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, повторило трансляцію у запису, чим надало додаткову можливість 

промовцю висловити свою протизаконну позицію. 

Принципи журналістики та законодавство України вимагають від ЗМІ 

надавати достовірну, перевірену та об’єктивну інформацію, особливо у 

питаннях, пов'язаних з національною безпекою та територіальною цілісністю 

України. Телерадіоорганізація в умовах війни або ситуації максимально 

наближеної до війни несе особливу редакційну відповідальність за зміст 
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поширеної нею інформації з урахуванням формату передачі, який передбачав 

участь гостя передачі (Р. Мірошника), упереджена політична позиція якого у 

питанні збройного конфлікту на Донбасі відома громадськості України. 

Навіть за умови надання можливості висловити альтернативну позицію 

щодо збройного конфлікту на Донбасі, телерадіоорганізація має забезпечити 

виконання вимог законодавства щодо запобігання можливих негативних 

наслідків висловлювань запрошених для участі у передачі гостей, експертів, 

політичних діячів щодо територіальної цілісності та національної безпеки 

України, забезпечення фундаментальних прав громадян України на життя та 

безпеку. 

Відповідно до п.п. 3.2.3. Редакційного статуту ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

журналіст зобов’язаний докласти максимум зусиль для того, щоб виправити 

помилки та дати право на відповідь у випадку поширення інформації, яка 

виявилась неточною, недостовірною і спричинила шкоду.  

Слід наголосити, що при повторній трансляції передачі редакція телеканалу 

зобов’язана перевірити достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, 

адже повтори певних передач накладають додаткову відповідальність на 

телерадіоорганізації за поширення контенту. 

Проте повторна трансляція передачі «П’ятниця. Вечір» за участі 

Р. Мірошника відбулась на телеканалі «НАШ» 06.12.2020 (о 20.52) без змін та/чи 

без редакційної модерації, що свідчить про усвідомлену та цілеспрямовану дію 

редакції телерадіоорганізації. 

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, висловлювання у прямому ефірі Р. Мірошника та у повторі передачі, 

що транслювалася без змін чи без редакційної модерації не позбавляє керівника 

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

допускати використання телерадіоорганізації для трансляції закликів щодо 

розпалення ворожнечі, сприяння тероризму та є поширенням на українську 

аудиторію одного з основних наративів пропаганди офіційної влади Російської 

Федерації про нібито розв’язану Україною громадянську війну на території 

окремих районів Донецької та Луганської областей, про непричетність до цього 

Російської Федерації та її збройних формувань.  

Відповідно до пунктів б) та в) частини першої статті 60 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» творчий працівник телерадіоорганізації 

зобов’язаний перевіряти достовірність одержаної ним інформації та не 

допускати поширення інформації, передбаченої частиною другою статті 6 цього 

Закону. 

Невчинення керівником телерадіоорганізації або автором (авторами) 

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

відеосюжетів, які сприяють розпаленню ворожнечі і ненависті в Україні, містять 

ознаки їх бездіяльності та невиконання вимог законодавства у сфері телебачення 

і радіомовлення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print#n145
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У своєму виступі в ефірі телеканалу «НАШ» Р. Мірошник весь час вживав 

терміни «Луганська народна республіка» та «Донецька народна республіка», тим 

самим фактично підтверджуючи існування окремих терористичних 

«самопроголошених» республік, визнання яких так добивається Росія, в той час, 

як ці утворені владою РФ псевдореспубліки визнано вищезазначеним судовим 

рішенням як терористичні організації.  

Як зазначається 05.01.2021 у прес-релізі Управління стратегічних 

комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України на ФБ 

(https://www.facebook.com/UAFStratCom), використання термінів «ДНР/ЛНР» 

створює уявлення про особливий характер та відокремленість цих територій, що 

дає їм підстави претендувати на спеціальний статус, відмінний від решти 

регіонів України. 

До того ж, відповідно до статті 17 Закону України «Про боротьбу з 

тероризмом», забороняється поширення через засоби масової інформації або в 

іншій спосіб інформації, яка має на меті пропаганду або виправдання тероризму. 

Багатократне, нав’язливе використання в ефірі Р. Мірошником термінів 

«ДНР/ЛНР» без відповідної реакції на це ведучих передачі з наголошенням на їх 

терористичній природі можна розцінювати як пропаганду або виправдання 

тероризму та є провокаційним. 

Таким чином, висловлювання Р. Мірошника, поширені шляхом публічного 

оприлюднення через засіб масової інформації, є опосередкованим закликом до 

невизначеного кола глядачів телеканалу «НАШ» щодо розпалення національної 

ворожнечі, невизнання територіальної цілісності України, конституційного ладу 

України на її окремих територій, виправдання дій, які призвели до захоплення 

влади на території ОРДЛО та привласнення владних повноважень незаконними 

збройними формуваннями, діяльність яких безпосередньо спрямована на 

порушення територіальної цілісності України, конституційного ладу України, 

порушення громадського порядку, посягання на права і свободи громадян 

України, та метою діяльності яких є здійснення насильницьких дій з 

використанням зброї, наслідком яких є загибель понад 14 тисяч громадян 

України (за даними Управління верховного комісара Організації Об'єднаних 

Націй із прав людини). 

Відтак, зважаючи на вищенаведені факти, трансляція передачі «П’ятниця. 

Вечір» в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 

08.11.2019), 04.12.2020 та у повторі 06.12.2020 є порушенням ліцензіатом таких 

вимог чинного законодавства: 

- 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); 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 (Не допускається 

використання телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни 

конституційного ладу України; 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 (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

поширювати об`єктивну інформацію). 

Порушення абзаців третього та четвертого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» свідчить про наявність закликів до 

насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв`язання 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті та є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про 

стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від 

застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі 

вчинення таких порушень: телерадіоорганізаціями – 25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за: заклики до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті). 

Розглянувши Акт № 10 від 15.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, керуючись абзацами третім та четвертим частини другої статті 6, 

пунктами а) та в) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, 

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

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

другою та третьою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

частиною першою статті 28 Закону України «Про інформацію», 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 «НАШ 365», м. Київ, вимог частини першої 

статті 28 Закону України «Про інформацію», абзаців третього та четвертого 

частини другої статті 6 та пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «НАШ 365», м. Київ, НР № 01544-м від 08.11.2019, оголосити 

попередження за порушення пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

3. Визнати наявність закликів до насильницької зміни конституційного ладу 

України, закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у 

висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

4. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НАШ 365», м. Київ, санкцію 

«стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного збору, 

нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 
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(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби):  

25 % (114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень  

50 копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики до насильницької 

зміни конституційного ладу України, заклики до розв’язування агресивної війни 

або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті). 

5. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у тридцятиденний 

термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо 

стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 

114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок). 

Одержувач: ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, рахунок 

UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, 

МФО 899998 Поле " Призначення платежу":   +;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення 

платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 28.04.2021  

№ 483, без ПДВ.  

6. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «НАШ 365», м. Київ, протягом місяця з дня 

ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України. 

7. Розпорядження про усунення порушень та сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

8. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НАШ 365», 

м. Київ.  

9. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 
 


