
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 485 

 

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 № 19 від 28.01.2021) 

 

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

(НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), за 25.09.2020 у проміжок часу 

з 07.00 до 21.00 зафіксовано трансляцію інтерактивного голосування, що має 

ознаки порушення вимог абзаців четвертого та дев'ятого частини другої статті 6, 

пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 08.10.2020 рішенням № 1165 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1689) було 

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

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/262 від 24.12.2020 було 

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

результатами якої складено Акт № 19 від 28.01.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, було направлено лист рекомендованою поштою від 28.12.2020  

№ 17/1806. 

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

(НР № 01544-м від 08.11.2019), за 25.09.2020 у проміжок часу з 07.00 до 21.00 

зафіксовано трансляцію інтерактивного голосування із пропозицією українським 

глядачам відповісти на запитання «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську 

премію миру?» із варіантами відповідей «так» чи «ні», які пропонувалось надати 

у телефонному режимі (номери 0 800 205 651 – «так», 0 800 205 652 – «ні»). 

Оприлюднення остаточних результатів не супроводжувалось статистичними 

даними щодо кількості додзвонювачів. Отримані результати без уточнення 

повідомлення про особливості опитування методики можуть ввести в оману 

глядачів телеканалу «НАШ», українську громадськість щодо значної підтримки 

населенням України політики російського Президента В. Путіна. 

Трансляція інтерактивного голосування 25.09.2020 у проміжок часу з 07.00 

до 21.00 має ознаки порушення вимог абзацу четвертого частини другої статті 6, 

абзацу дев'ятого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої  

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 
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Під час позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 08.10.2020 № 1165 (із змінами, внесеними рішенням 

Національної ради від 23.12.2020 № 1689) термін, ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

надало запитувані документи та пояснення, що відносяться до предмету 

перевірки (вх. № 16/115 від 18.01.2021). 

У наданих документах, зокрема, у листі-поясненні, підписаному 

директоркою ТОВ «НАШ 365», м. Київ, О.О. Рудік, ліцензіат наполягає на 

відсутності ознак порушення вимог чинного законодавства, зокрема Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» під час трансляції 25.09.2020 

інтерактивного голосування із пропозицією українським глядачам відповісти на 

запитання «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?» із 

варіантами відповідей «так» чи «ні», які пропонувалось надати у телефонному 

режимі (номери 0 800 205 651 – «так», 0 800 205 652 – «ні»). 

Також у своєму листі-поясненні ліцензіат наводить такі твердження: «Акт 

моніторингу не долучено ані до рішення від 08.10.2020 року № 1165 «Про 

призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ  

(НР № 01544-м від 08.11.2019, супутникове ТБ, логотип: «НАШ», ані до рішення 

№ 1165, та даний акт не розглядався на засіданні Національної ради під час 

прийняття вказаних рішень… Наразі неможливо достеменно встановити, чи є в 

наявності в Національній раді записи телепередач на «спеціалізованому 

технологічному обладнанні для приймання, запису і зберігання 

телерадіопрограм… «Таким чином, виникають обґрунтовані сумніви щодо 

взагалі наявності Акту моніторингу на час розгляду питання про призначення 

перевірки та, тим більше, про ознайомлення із ним членів Національної ради».  

Однак, відповідно до пункту 10 розділу ІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012  

№ 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за  

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за  

№ 1468/31336) (далі – Інструкція) результати моніторингу, що стали підставою 

для проведення позапланової перевірки ліцензіата, доводяться до відома 

керівництва ліцензіата під час виїзної перевірки шляхом ознайомлення з актом 

моніторингу, а під час безвиїзної перевірки шляхом направлення відповідного 

акту моніторингу разом із завіреною в установленому порядку копією рішення 

про призначення безвиїзної перевірки рекомендованим листом. 

Національна рада направила до ТОВ «НАШ 365», м. Київ, рекомендований 

лист (вих. № 17/1806 від 28.12.2020), в якому повідомила, що у період з 

14.01.2021 по 28.01.2021 буде проведено позапланову безвиїзну перевірку 

діяльності ТОВ «НАШ 365», м. Київ, та направила копії таких документів: 

1. Копія рішення Національної ради від 08.10.2020 № 1165 «Про 

призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ  

(НР № 01544-м від 08.11.2019, супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)» та копія 

рішення Національної ради від 23.12.2020 № 1689 «Про внесення змін до 
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рішення Національної ради від 08.10.2020 № 1165 «Про призначення 

позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 

08.11.2019, супутникове ТБ, логотип: «НАШ»)» – на 5 арк. 

2. Копія наказу голови Національної ради від 24.12.2020 № 5а/262 «Про 

проведення позапланової безвиїзної перевірки діяльності ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019)» – на 1 арк. 

3. Копія акта моніторингу телерадіопрограми ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019) за 25.09.2020 – на 2 арк. 

Таким чином, уповноваженими особами Національної ради було зроблено 

висновок, що ТОВ «НАШ 365» у своєму листі, який надійшов до регулятора 

18.01.2021 за № 16/115, обґрунтовуючи незаконність призначення перевірки, 

спробувало ввести в оману Національну раду шляхом зазначення неправильних 

номерів рішень Національної ради, та у маніпулятивній формі заперечувало 

факти, які достеменно були відомі телерадіоорганізації, а саме: наявність Акта 

моніторингу за 25.09.2020, який телерадіоорганізація отримала рекомендованим 

листом (вих. № 17/1806 від 28.12.2020). 

Уповноважені особи Національної ради, здійснивши моніторинг і аналіз 

мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, встановили, що інформаційним приводом 

голосування була інформація про висування кандидатури Президента Російської 

Федерації В. Путіна на здобуття Нобелевської премії миру групою російських 

громадських діячів на чолі з письменником Сергієм Комковим.  

Отримані протягом трансляції програми 25 вересня 2020 року у часовому 

проміжку з 07 до 21 години результати інтерактивного голосування можуть 

свідчити про вади методики проведення голосування:  

1. Була відсутня інформація про кількість учасників голосування на 

кожному з етапів оприлюднення проміжних даних (станом на 13:10 було 

оприлюднено дані про те, що загальна кількість дзвінків склала 7465, станом на 

17:36 – 8346 дзвінків, поточна інформація у формі заставки з даними опитування 

такої інформації не містила, оприлюднення остаточних результатів також не 

супроводжувалося статистичними даними щодо кількості додзвонювачів). 

2. Була відсутня країна, з території якої збиралась інформація (канал 

здійснює некодоване супутникове мовлення, сигнал якого охоплює територію 

різних країн, зокрема Російської Федерації). 

3. Ведучими не було оголошено про репрезентативність або 

нерепрезентативність опитування. 

4. Скільки дзвінків приймалось з одного номеру телефону? 

5. Чи існує можливість маніпуляцій інформацією в умовах, коли питання 

стоїть у контексті національної безпеки?  

Отримані результати опитування без уточнення методики проведення 

можуть ввести в оману глядачів телеканалу «НАШ», українську громадськість 

щодо значної підтримки населенням України політики російського Президента 

В. Путіна.  

Відповідно до статті 29 Закону України «Про інформацію» інформація, яка 

свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в 
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оману, є предметом суспільного інтересу та вважається суспільно необхідною 

інформацією. 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про інформацію» основними 

принципами інформаційних відносин є: 

- гарантованість права на інформацію; 

- відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; 

- достовірність і повнота інформації; 

- свобода вираження поглядів і переконань; 

- правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та 

захисту інформації. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про інформацію» одним з основних 

напрямків державної інформаційної політики є забезпечення доступу кожного до 

інформації.  

Відповідно до статті 6 Закону України «Про інформацію» право на 

інформацію забезпечується здійсненням державного і громадського контролю за 

додержанням законодавства про інформацію. 

Таким чином, у діях телеканалу «НАШ» простежуються ознаки наміру 

ввести аудиторію в оману, маніпулювати недостовірною та неповною 

інформацією  щодо оприлюднення даних інтерактивного опитування з важливих 

питань національної безпеки та соціальної стабільності держави через 

використання методики інтерактивного опитування, яка не передбачає надання 

повної та достовірної інформації про результати такого опитування. 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, стверджує, що ідея проведення зазначеного 

опитування з’явилась в ефірі «НАШ» не безпідставно, вона була відповіддю на 

інформацію про висунення Володимира Путіна на Нобелівську премію миру, яка 

була напередодні поширена у відкритих джерелах. Запускаючи інтерактивне 

опитування, ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не знало та не могло знати, якими будуть 

його результати, а відповідно не могло мати на меті створення «позитивного 

образу очільника держави-агресора». 

Відповідно до абзацу дев'ятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію».  

Так, відповідно до абзацу двадцять першого статті 3 Закону України «Про 

кінематографію», органи держави-агресора - правоохоронні органи (міліція, 

поліція тощо), збройні сили, судові органи, внутрішні війська, будь-які 

підрозділи спеціального призначення, органи, відповідальні за охорону та захист 

державного кордону, органи, відповідальні за здійснення податкової та митної 

політики, органи, відповідальні за проведення дізнання або досудового 

(попереднього) слідства, прокуратура, органи, відповідальні за державну безпеку 

або безпеку вищого керівництва держави-агресора, підрозділи, відповідальні за 

виконання будь-яких миротворчих місій, будь-які інші збройні, військові, 
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воєнізовані, парамілітарні або інші силові формування держави-агресора, їх 

складові або структурні підрозділи, у тому числі формування, найменування 

яких не відповідають офіційним назвам, прийнятим у державі-агресорі, але які 

за здійснюваними функціями належать до будь-якого із зазначених органів чи 

формувань. 

Президент Російської Федерації - найвища державна посада в країні, глава 

держави, керівник країни-агресора, якою вона визнана в Україні на 

законодавчому рівні (Закон України «Про особливості державної політики із 

забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих 

територіях у Донецькій та Луганській областях», який Верховна Рада України 

прийняла, відзначаючи, що збройна агресія Російської Федерації розпочалася з 

неоголошених і прихованих вторгнень на територію України підрозділів 

збройних сил та інших силових відомств Російської Федерації, а також шляхом 

організації та підтримки терористичної діяльності). Відповідно до частини 

першої статті 87 Конституції РФ, президент є Верховним головнокомандувачем 

Збройними силами Російської Федерації – органу, що є основним знаряддям 

збройної агресії РФ проти України. 

Відтак, проведення вказаного вище опитування та публічне поширення його 

результатів в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, створює позитивний образ 

очільника держави-агресора. Очолювані В. Путіним збройні сили Російської 

Федерації чинять з 2014 року дії, що підривають та порушують територіальну 

цілісність України, її суверенітет та незалежність, стали причиною загибелі 

близько 15 тисяч громадян України. Популяризація у ЗМІ України інформації, 

яка популяризує органи держави-агресора в особі Президента Російської 

Федерації В. Путіна, може створити загрози національним інтересам та 

національній безпеці України в інформаційній сфері, оскільки має значний 

потенціал, спрямований на підрив обороноздатності, деморалізацію особового 

складу Збройних Сил України та інших військових формувань, провокування 

екстремістських проявів, підживлення панічних настроїв, загострення і 

дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, 

розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів в Україні. 

Методика інтерактивного опитування, запропонована редакцією телеканалу 

«НАШ», передбачає позитивну відповідь на питання щодо «миротворчої» 

політики Російської Федерації, незважаючи на численні факти здійснення 

політики, далекої від миротворчості, як в Україні, так і на території інших країн, 

ігнорує факти насильства та дискримінації по відношенню до громадян України, 

спроможна поставити під сумнів результати та наслідки агресивної політики В. 

Путіна, підігрувати та виправдовувати територіальну експансію проти України, 

принижувати честь і гідність українського народу, який ціною значних зусиль та 

жертв боронить свою країну від агресора. 

Поширення подібної форми оприлюднення результатів опитування 

спрямоване на формування позитивного образу В. Путіна, його гуманізацію та 

популяризацію в нашій країні, що має очевидний політичний контекст в умовах 

агресії проти України та ситуації порушення її територіальної цілісності. 
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Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» під час перевірки не підтвердилось. 

Відтак перевіркою встановлено порушення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу дев'ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію). 

Розглянувши Акт № 19 від 28.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

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

цієї компанії, керуючись абзацом дев'ятим частини другої статті 6, пунктами а), 

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

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

частиною першою статті 74, частинами першою, другою статті 75 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, абзацу дев'ятого частини 

другої статті 6, пунктів а), 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. 

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

прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату 

для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

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

м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова    /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


