
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 484 

 

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 № 18 від 28.01.2021) 

 

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

(НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), за 24.08.2020 зафіксовано 

трансляцію (14 разів) відеоролику «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ 

ПОКАЖЕ» (хронометраж кожного – 53 секунди), виробленого у художньому, 

образотворчому жанрі, без тексту в супроводі звуку метронома.  

Вищезазначений відеоролик створює образ негативних наслідків від вибору 

українського народу під час проведення 01.12.1991 Всеукраїнського 

референдуму, на якому більшість громадян підтримали незалежність України. 

Поширення в ефірі телеканалу такого відеоматеріалу саме у день державного 

загальнонародного свята, Дня незалежності України, має ознаки дискримінації 

по відношенню до тієї частини населення України, через вибір якої на 

Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула незалежність, 

розпалення ворожнечі між різними групами населення України.  

Трансляція відеоролику «НАША (НЕ)ЗАЛЕЖНІСТЬ? НАШ ПОКАЖЕ» в 

ефірі телеканалу ТОВ «НАШ 365», м. Київ, має ознаки порушення ліцензіатом 

вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, пункту а) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 03.09.2020 рішенням № 996 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1688) було 

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

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/266 від 24.12.2020 

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

результатами якої складено Акт № 18 від 28.01.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом від 28.12.2020 № 17/1805. 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, відповідно до пункту 3 рішення Національної 

ради від 23.12.2020 № 1688 у термін до 18.01.2021 надало Національній раді 

документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки:   

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 24.08.2020, завірену 

підписом керівника та печаткою телекомпанії; 
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- завірену керівником копію сітки мовлення за 24.08.2020 із розподілом 

передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у термін до 18.01.2021 надало Національній раді 

письмові пояснення, а також матеріали та документи, які мають сприяти 

об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

У своїх поясненнях та запереченнях до проведення позапланової безвиїзної 

перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ, вказало на те, що Національна рада не 

проаналізувала зміст відеоматеріалів, які були використані у відеоролику. 

У ході перевірки на підставі моніторингу за 24.08.2020 та за результатами 

аналізу наданих документів ТОВ «НАШ 365», м. Київ, зафіксовано: 

1. Відеоролик є власним продуктом, який створено з відома та за сприяння 

керівника ТОВ «НАШ 365», м. Київ, який, згідно з чинним законодавством, 

відповідає за зміст ефіру телерадіокомпанії. 

2. Відеоролик створено спеціально для демонстрації його у День 

Незалежності України 24 серпня 2020, оскільки ні до цієї дати, ні після неї 

трансляції відеоролика не зафіксовано.  

3. Форма відеоролика: художній твір з включенням документальних кадрів. 

4. Мета відеоролика: показати наслідки, до яких призвели результати 

голосування 1 грудня 1991 року та сформувати у глядача або закріпити вже 

існуючі негативні емоції щодо самого факту проголошення незалежності 

України, акцентуючи увагу на ключовій події – Всеукраїнському референдумі  

1 грудня 1991 року як історичній помилці. 

Можливо, іншою метою трансляції відеоролика було створення «маркеру» 

для цільової аудиторії для позначення альтернативного ставлення 

телерадіоорганізації до Дня незалежності, святкування якого широко 

висвітлювалось в ефірі ТОВ «НАШ 365» цього дня. 

5. Усі творчі засоби, використані у відеоролику, спрямовані на розпалення 

ворожнечі між прихильниками і противниками незалежності України, на 

ескалацію ненависті між ними. Цьому слугують включені до відеоролика 

документальні кадри громадянських конфліктів, війни і соціальної 

нестабільності, які, за задумом авторів, повинні створювати враження, що усі ці 

сумні події відбувались під синьо-жовтим прапором, який з’являється у кадрі  

13 разів протягом 53 секунд, а отже, є об’єктом маніпуляцій. 

Метою авторів та замовників відеоролика є нанесення дошкульного удару 

по почуттям громадян, для яких Україна, її незалежність, символи є святими 

речами, що цілком виправдалося. Підтвердженням цьому є звернення народного 

депутата України Бобровської С.А. до Національної ради щодо «трансляції 

рекламного відеоролика з відверто антиукраїнським змістом». 

6. Сценарний хід, використаний у відеоролику, а саме: ретроспектива 

життєвого шляху особи в хустці від 2020 до 1991 р.р. через зміну персоналій 

Президентів України, через хаос і насилля до моменту особистого вибору  

1 грудня 1991 року, має ілюструвати та посилювати факт негативних наслідків 

Всеукраїнського референдуму. 
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7. У своєму поясненні ліцензіат заперечує висновки стосовно змісту 

відеоролика та вказує на наявність у ньому загальновідомих «відеокадрів 

документального характеру». Водночас, у поясненні не зазначено про те, що 

окремі з них використано некоректно, з використанням ефекту зворотного кадру. 

Так, історичні кадри занесення державного прапора народними депутатами 

України на чолі з В. Чорноволом до зали Верховної Ради виглядає карикатурно 

та принизливо щодо державного символу та історичної події.  

Також у поясненні відсутня інформація про мотиви створення та 

розповсюдження в ефірі 14 разів протягом доби цього відеоролика. 

До відеоролика підібрано документальні кадри, у яких переважають сцени 

насилля, демонстрація зброї, що стріляє, сутички протестувальників з поліцією, 

демонстрації під різними гаслами. У телеглядачів може створюватися враження, 

що це є вичерпний перелік подій майже 30 річної історії країни. Виглядає 

незрозуміло через закладену у прикінцевому тексті двозначність: НАША 

незалежність чи НАША залежність?  

Зазначений відеоматеріал, який створює негативний образ «невдалого» 

вибору під час Всеукраїнського референдуму, що транслювався саме у день 

державного загальнонародного свята, є формою провокативного 

комунікаційного акту, оприлюдненого телерадіоорганізацією України. 

Особливою формою поширеної інформації є невербальний (без озвученого 

тексту) відеоролик, вироблений у художньому, образотворчому жанрі, зміст 

якого полягає в упередженій компіляції негативних фактів сучасної історії 

України (масові протести, військові дії, насилля тощо), що, з урахуванням 

визначеного контексту, має на меті сформувати у глядача негативний образ 

України, викликати гострі негативні емоції, спрямовані на відчуття 

«недоцільності» та «невдалого» історичного вибору українського народу. 

Поширення такого відеоматеріалу саме під час державного загальнонародного 

свята Дня незалежності України має значний дискримінаційний потенціал по 

відношенню до тієї частини населення України, через вибір якої на 

Всеукраїнському референдумі у грудні 1991 року Україна здобула незалежність. 

У даному випадку об’єктом звинувачень, осуду, ненависті, підбурювання до 

насильства за «наслідки своїх дій», що полягають у «невірному виборі шляху 

розвитку сучасної України» і стали наслідком соціально-політичних та 

економічних потрясінь, може бути частина населення України старшого віку, яка 

29 років тому обрала шлях до незалежності. Таким чином, трансляція цього 

відеоматеріалу може створювати напругу, розпалювати ворожнечу між різними 

групами населення України, підбурювати до насилля й створювати загрози 

конституційному устрою та громадському порядку.  

Відеоматеріал під умовною назвою «Наша (не)залежність? Наш покаже» 

транслювався телекомпанією, яка здійснює супутникове мовлення й 

розповсюджується в мережах багатьох провайдерів програмної послуги. Це 

може мати значний вплив на аудиторію як в межах, так і поза межами країни у 

зоні впевненого прийому супутникового ретранслятора.  

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено порушення Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»:  
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- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язання агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» свідчить про наявність 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 № 18 від 28.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

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

цієї компанії, керуючись абзацом четвертим частини другої статті 6, пунктом а) 

частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, 

п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною 

першою статті 74 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, вимог абзацу четвертого 

частини другої статті 6 та пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення».  

2. Визнати наявність 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. 

3. 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 

(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 розв’язування 
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агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті). 

4. 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  

25 % (114067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок)). 

Реквізити до оплати: 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 № 484, без ПДВ. 

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

прийняття 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. 

6. Розпорядження про усунення порушень і сплату штрафу, копію цього 

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

7. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 
 


