
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 511 

 

28.04.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 12 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ  «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове мовлення, логотип: «NEWSONE»,  

Акт перевірки № 20 від 28.01.2021) 
 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016, логотип: 

«NEWSONE»), за 08.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 зафіксовано трансляцію 

передачі «Протистояння» (ведучі В. Піховшек та Д. Панченко; прямий ефір – 

08.05.2020, повтори – 09.05.2020 та 10.05.2020), в якій поширено висловлювання, 

що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого 

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

«Про телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 28 Закону України 

«Про інформацію». 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

08.05.2020 о 19.31-19.32, з повторами: 09.05.2020 о 0.49-0.50 та о 07.28-

07.29, 10.05.2020 о 02.49 Андрій Пальчевський (гість передачі, який давав 

інтерв’ю у форматі прямої трансляції (онлайн зв'язок)): «Я должен сказать, что 

в карательных акциях против братских народов участвовали не только 

украинцы. Участвовали и русские, конечно, в составе власовской армии и в 

немецких частях. На сталинградском фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч 

русских воевало против русских. Но они не воевали, может быть, в первых 

окопах, но они были так называемые… (слово нерозбірливо). Тоже самое было с 

представителями других этносов, национальностей… называйте, как хотите. 

В немецкой армии было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе 

представить. Но еврейский народ как-то с этим живет».  
08.05.2020 о 20.59-21.01, з повторами: 09.05.2020 о 04.01-04.02, 10.05.2020 о 

17.35-17.36 Вадим Карасьов: «На западном фронте это была война для того, 

чтобы пересмотреть версальский договор 22 года несправедливый для 

Германии, они французов не сильно… Они понимали, что они - европейцы. А вот 

славян… ситуация другая. Поэтому 9 мая - это не просто день Победы Сталина 

над Гитлером, это день Победы над нацизмом… это раз. Во-вторых, 

антигитлеровской коалиции, это два. Потому что антигитлеровская коалиция 

– это же наши современные стратегические партнеры – Британия, США и т.д. 

Надо понять одну вещь, что территория Украины была театром военных 

действий… за то, чтобы уничтожить славянский этнос как таковой. Вот 
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евреи, как смотрите. Я могу сказать… да были еврейские дивизии СС, были 

евреи. Ну и что отменяет Голокост. Это отменяет то, что немцы называли 

окончательным решением вопроса… нет. Это не отменяет. Так вот нам тоже 

была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в польском 

гетто, в варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить… 

Голокостом. Понимаете, вот в чем Победа».  

Поширені в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, твердження щодо 

служби значної кількості євреїв у військах нацистського Третього Рейху та 

існування єврейських дивізій СС, мають ознаки заперечення та спотворення 

Голокосту, який підірвав підґрунтя європейської цивілізації, розпалення 

ворожнечі по відношенню до єврейського народу, який поніс мільйонні жертви 

як від дій формувань СС, так і від інших військових формувань нацистського 

Третього Рейху. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.05.2020 рішенням № 627 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1685) було 

призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 24.12.2020 № 5а/271 було здійснено 

позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 20 від 28.01.2021. 

У ході перевірки за даними моніторингу на телеканалі «Newsone» 

08.05.2020 у часовому проміжку 19:31-19:32 під час трансляції передачі 

«Протистояння» (ведучі В. Піховшек та Д. Панченко) було зафіксовано 

висловлювання Андрія Пальчевського, гостя передачі, який давав інтерв'ю у 

форматі прямої трансляції (онлайн зв'язок). Передача з цим фрагментом 

транслювалась у повторі тричі за період до 10.05.2020 (09.05.2020 00:49-50, 

07:28-29, 10.05.2020 02:49). 

Андрій Пальчевський: «Я должен сказать, что в карательных акциях 

против братских народов участвовали не только украинцы. Участвовали и 

русские, конечно, в составе власовской армии и в немецких частях. На 

сталинградском фронте, если кто-то помнит, 70 тысяч русских воевало 

против русских. Но они не воевали, может быть, в первых окопах, но они были 

так называемые… (слово нерозбірливо). Тоже самое было с представителями 

других этносов, национальностей, называйте, как хотите. В немецкой армии 

было 180 тысяч евреев. Я не оговорился. Вы можете себе представить. Но 

еврейский народ как-то с этим живет».  

Конституція України визначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов’язком держави.   

Відповідно до статті 24 Конституція України забороняє будь-які обмеження 

за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 
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статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками.  

Відповідно до 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.  

У даному контексті зафіксовано ознаки антисемітизму, що можна 

розглядати як різновид національної ворожнечі, а у певному контексті 

особливістю антисемітизму є те, що він має релігійний аспект, оскільки євреями 

вважаються представники не тільки етнічної групи, але й відповідної релігійної 

групи.  

На сьогодні в українському законодавстві відсутнє спеціальне визначення 

терміну «антисемітизм», але у 2017 році Європейський парламент прийняв 

Резолюцію «Боротьба з антисемітизмом» (2017/2692 (RSP), в якій, беручи до 

уваги головну відповідальність урядів за безпеку та охорону всіх громадян і, 

отже, їх головну відповідальність за моніторинг та запобігання насильству, 

включаючи антисемітське насильство та переслідування злочинців, 

Європарламент наголосив, що вираження ненависті та насильство проти 

єврейських громадян Європи є несумісними з цінностями Європейського Союзу. 

Також було прийнято робоче визначення антисемітизму, яке було розроблено 

Міжнародним альянсом пам’яті про Голокост (ІНRA) з тим, щоб підтримати 

судові та правоохоронні органи в їх зусиллях щодо виявлення та ефективного 

переслідування антисемітських випадів: «Антисемітизм – це певне сприйняття 

євреїв, яке виражається в ненависті по відношенню до них. Словесні і фізичні 

прояви антисемітизму спрямовані проти євреїв і неєвреїв і/або проти їх 

власності, проти єврейських громад і організацій та релігійних споруд».  

Загальний контекст ситуації з трансляцією передачі за участю  

А. Пальчевського полягає в тому, що вона відбувалась у прямому ефірі 8 травня 

2020 року у День пам’яті та примирення, пам’яті жертв Другої світової війни. 

Під час передачі обговорювався широкий спектр подій. Як зазначено у 

поясненнях та запереченнях телеканалу «Newsone» до проведення безвиїзної 

позапланової перевірки «запрошені в студію мовника під час прямого ефіру 

(трансляція наживо, без запису) висловлювали своє ставлення та оцінку 

поточних суспільно-політичних подій, що відбулися в Україні, та проводили 

ретроспективний аналіз таких подій, включно з порівняльним аналізом щодо 

поведінки українців та євреїв під час Другої світової війни». Проте вказані 

висловлювання щодо служби євреїв на нацистський режим у Німеччині було 

озвучено промовцем у контексті теми етнічних «карательных акций».  

Вказані висловлювання А. Пальчевського є суб’єктивною думкою. Кожен 

має право на свободу висловлювання думки. Відповідно до частини першої 

статті 30 Закону України «Про інформацію» ніхто не може бути притягнутий  до 

відповідальності за висловлювання оціночних суджень. Оціночними 

судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних 

даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер 
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використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, 

сатири). Проте в даному випадку очевидно, що наведена інформація про 

кількість євреїв, які, на думку промовця, служили у німецькій армії часів 

Третього Рейху, є такою, що містить фактичні дані, які можуть бути 

перевіреними. Ознак того, що вказана інформація може мати ознаки 

гіперболізації, алегорії або сатири, не встановлено. Також у поясненнях та 

запереченнях до проведення безвиїзної позапланової перевірки, наданих листом 

№ 9 від 14 січня 2021 року, ліцензіат не зазначив про те, що, на його думку, у 

даному випадку висловлювання А. Пальчевського є гіперболою, алегорією або 

сатирою.  

Телерадіоорганізацією було проігноровано обов’язки та відповідальність 

перед українським суспільством, передбачені статтею 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», оскільки під час прямої трансляції ведучими 

передачі не було вжито заходів щодо припинення правопорушення, оскільки 

промовцю було надано можливість поширити висловлювання, які мали 

очевидний потенціал щодо розпалення національної ворожнечі, а, крім того, 

передача транслювалась у запису та без редакторської модерації тричі протягом 

9 та 10 травня 2020 року. 

Формат передачі передбачав індивідуальне інтерв’ю з гостем передачі 

шляхом підключення через онлайн-зв’язок, проте ведучими передачі  

В. Піховшеком та Д. Панченко не було забезпечено глядачів телеканалу 

збалансованою, об’єктивною, достовірною інформацією з чутливого для 

єврейської спільноти України питання служби євреїв нацистській владі в 

Німеччині за часів Третього Рейху, хоча була можливість це зробити до 

повторної трансляції передачі у запису, що є порушенням пункту в) частини 

першої статті 59 та пунктів б), в) та г) частини першої статті 60 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», які передбачають обов’язок творчих 

працівників не допускати поширення інформації, передбаченої частиною другою 

статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не допускати 

випадків поширення в телерадіопрограмах відомостей, які порушують права і 

законі інтереси громадян, принижують їх честь і гідність, перевіряти 

достовірність одержаної інформації.  

У своїх поясненнях телерадіоорганізація посилається на книги Брайана 

Майкла Рігга, професора історії Американського військового університету 

«Єврейські солдати Гітлера: нерозказана історія нацистських расових законів і 

людей єврейського походження в німецькій армії» і «Врятований з Рейху: як 

один із солдатів Гітлера врятував любавічеського ребе» як наукове 

підтвердження наведених фактів А. Пальчевським: «Свою книгу Рігг писав на 

підставі 400 інтерв’ю, взятих ним у ветеранів Вермахту змішаного походження. 

За свідченнями Брайна Ріга, в німецько-фашистських військах воювало 150000 

євреїв, що приховували свою національність, та євреїв-напівкровок». Наведено 

також інші джерела інформації: «Військово-історичний журнал» № 9 від 1991 

року.  

Вказані джерела не можуть у повній мірі виправдати наведені у 

твердженнях А. Пальчевського фактичні дані, оскільки не містять підтвердження 
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поширеної інформації про кількість євреїв у лавах німецької армії (оприлюднена 

кількість 180000), а також глядачів не було поінформовано про те, що йдеться 

про факти приховування такими військовими своєї національності, очевидно, з 

міркувань безпеки, а не з гуманних намірів керівництва Третього Рейху чи того 

факту, що вони розділяли офіційну нацистську расову ідеологію, зокрема по 

відношенню до власної національної спільноти. 

З відкритих джерел можна встановити, що існуюча на той час офіційна 

расова ідеологія забороняла євреям служити в армії та займати будь-які посади 

державної служби, крім виключень для людей, які були народжені від змішаних 

шлюбів з «частиною арійської крові». В нацистській Німеччині 

використовувався юридичний термін «мішлінге» для тих людей, які вважалися 

частково єврейського походження. Проте вони офіційно не вважалися євреями, 

більшість з них не вважали себе євреями. Для них вважалося нормальним 

цуратися свого національного походження та всіляко спростовувати своє 

єврейське походження. Їх звичайним чином призивали до Вермахту та інших 

військових формувань нацистської Німеччини, тому відношення до них 

всередині світової єврейської спільноти є неоднозначним і дуже чутливим.   

Тому у даному випадку ми маємо приклад публічного поширення 

телерадіоорганізацією неповної, неточної інформації, яка має значний потенціал 

щодо образи почуттів та гідності єврейського народу. 

Відповідно до Редакційного статуту ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» у розділі 

«Основні вимоги до забезпечення точності, об’єктивності, неупередженості та 

збалансованості інформації» зазначено: 

8.1. Інформація про факти, яка поширюється Товариством, має точно 

відповідати реальним подіям чи даним та бути об’єктивною. Використання 

прямих цитат, їх фрагментів чи уривків тексту не повинне спотворювати зміст 

висловлювання, тези чи контексту. 

8.2. Умисне перекручення чи спотворення фактів є неприпустимим так 

само, як і маніпулювання фактами (неповний виклад, замовчування, 

невиправданий наголос, псевдосенсаційність тощо).  

8.7 Факти піддаються перехресній перевірці щонайменше з двох джерел. 

Так само повідомляти про подію, свідками якої не були співробітники редакції, 

або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, можна тільки перевіривши 

їх щонайменше у двох джерелах інформації або з одного офіційного джерела. 

Додаткової перевірки потребують також і факти, отримані від публічної особи, 

особливо від політиків. Такого підтвердження слід шукати в інших джерелах, 

ніж ті, що їх пропонує сам інформатор.  

8.15 Телерадіожурналісти мають прагнути представляти різні точки зору 

одразу в межах одного сюжету чи випуску новин, інформаційних і аналітичних 

програм. У разі, якщо неможливо оперативно взяти коментар однієї зі сторін, 

щоб представити її точку зору в межах одного сюжету чи випуску, необхідно 

докласти зусиль для того, щоб викласти цю точку зору. У цьому випадку 

обов’язково слід загострювати увагу на тому, що є різні точки зору з 

відповідного питання, а також повідомити причину, з якої поки що не вдалося 

взяти коментар певної сторони.  
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У цій же передачі у часовому відрізку 20:59-21:01 (повтор трансляції 

09.05.2020 04:01-02, 10.05.2020 17:35-36) було зафіксовано висловлювання 

українського політолога Вадима Карасьова: 

Вадим Карасьов: «На западном фронте эта была война для того, чтобы 

пересмотреть версальский договор 22 года несправедливый для Германии, они 

французов не сильно…Они понимали, что они европейцы. А вот славян… 

ситуация другая. Поэтому 9 мая - это не просто день Победы Сталина над 

Гитлером, это день Победы над нацизмом… это раз. Во-вторых, 

антигитлеровской коалиции… это два. Потому что антигитлеровская 

коалиция – это же наши современные стратегические партнеры – Британия, 

США и т.д. Надо понять одну вещь, что территория Украины была театром 

военных действий за то, чтобы уничтожить славянский этнос как таковой. 

Вот евреи, как… смотрите. Я могу сказать, да… были еврейские дивизии СС, 

были евреи. Ну и что отменяет Голокост... Это отменяет то, что немцы 

называли окончательным решением вопроса… нет. Это не отменяет. Так вот, 

нам тоже была уготована эта судьба: часть в гетто жить, как евреи жили в 

польском гетто, в варшавском гетто, часть в концлагере, часть уничтожить 

Голокостом. Понимаете… вот в чем Победа».  

Міжнародний військовий трибунал Нюрнбергського процесу, який 

проходив з 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 1946 року, визнав злочинними 

організації СС, СД, СА, гестапо й керівний склад нацистської партії. 

Висловлювання щодо причетності до СС фактично є звинуваченням у скоєнні 

злочинів, визнаних цим трибуналом, і є криміналізацією осіб, які служили у 

військах СС під час Другої світової війни. Крім того, одним з головних завдань 

військ СС було «остаточне розв’язання єврейського питання», фактично 

знищення єврейського населення у Європі, що отримало назву Голокосту, що 

визнано геноцидом та злочином проти людяності. 

Вказані висловлювання В. Карасьова є суб’єктивною думкою, кожен має 

право на свободу висловлювання думки. Відповідно до частини 1 статті 30 

Закону України «Про інформацію» ніхто не може бути притягнутий до 

відповідальності за висловлювання оціночних суджень. Оціночними 

судженнями, за винятком наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних 

даних, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути 

витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер 

використання мовно-стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, 

сатири). Проте в даному випадку очевидно, що наведена інформація про 

існування єврейських дивізій СС є такою, що містить фактичні дані, які можуть 

бути перевіреними. Ознак того, що вказана інформація може мати ознаки 

гіперболізації, алегорії або сатири, не встановлено, також у поясненнях та 

запереченнях до проведення безвиїзної позапланової перевірки, наданих листом 

№ 9 від 14 січня 2021 року, ліцензіат не зазначив про те, що, на його думку, у 

даному випадку висловлювання В. Карасьова є гіперболою, алегорією або 

сатирою.  
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В. Карасьов визнав свою провину та кілька разів вибачився за свої 

висловлення, але вперше він зробив це у передачі «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» в ефірі російського телеканалу «Россия 1» 14.05.2020 року. 

На телеканалі «Newsone» 15.05.2020 (7 діб після першої трансляції) у 

передачі «Протистояння» В. Карасьов вибачився за свої висловлювання: «Прошу 

за некорректные высказывания простить, извинить и надо понимать, что мы 

должны быть аккуратными в такого рода дискуссиях, даже если это в пылу 

полемики, даже когда это батл, противостояние, когда бушуют страсти, надо 

все равно стараться подбирать такие выражения, которые бы не вызывали 

ненужные споры и ненужный резонанс в обществе».  

Проте необхідно відзначити, що вибачення В. Карасьова були оприлюднені 

за тиждень після прямої трансляції, коли негативні наслідки від вказаних 

висловлювань набули негативного суспільного резонансу та могли вплинути на 

аудиторію України та країн, на територію яких здійснює супутникове мовлення 

телеканал «Newsone».  

В. Карасьов, який допустив негативні висловлювання ксенофобського та 

антисемітського характеру, в ефірі телеканалу вибачився, що, без сумніву, є 

позитивним прикладом для наслідування, проте телеканал «Newsone» протягом 

однієї доби у День пам’яті та примирення, пам’яті жертв Другої світової війни  

8 травня 2020 року транслював два фрагменти в межах однієї передачі з 

ксенофобськими та антисемітськими висловлюваннями (А. Пальчевський та  

В. Карасьов), а потім кілька разів транслював у запису ці висловлювання  

9 та 10 травня 2020 року. 

У своїх запереченнях до проведення позапланової безвиїзної перевірки 

телерадіоорганізація вказує на відсутність розпалювання міжнаціональної 

ворожнечі у висловлюваннях гостей телеканалу. Також ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ» звинувачує Національну раду у невмотивованому законодавством 

України втручанні у сферу професійної діяльності телерадіоорганізації, 

називаючи ухвалене Національною радою рішення №1685 актом цензури. 

Під час здійснення перевірки уповноваженими особами було встановлено, 

що 20.05.2020 року о 19:00 на початку програми «Український формат» в ефірі 

телеканалу «Newsone» ведучий Віталій Дикий повідомив наступне: «У 

попередньому випуску ток-шоу «Український формат» в дискусії фрагментарно 

обговорювалась неправдива інформація про існування так званої «Еврейської 

дивізії СС», яка нібито існувала в нацистській Німеччині. Після опрацювання 

теми офіційно заявляю, що ця інформація не відповідає дійсності. Єврейської 

дивізії СС – не існувало. Приносимо вибачення за цю помилку в нашому ефірі».  

Вказана інформація свідчить про визнання телеканалом порушення та 

поширення дезінформації. Проте необхідно відзначити, що вибачення 

телерадіоорганізації були оприлюднені через 12 днів після прямої трансляції, 

коли негативні наслідки від вказаних висловлювань набули негативного 

суспільного резонансу та могли вплинути на аудиторію України та країн, на 

територію яких здійснює супутникове мовлення телеканал «Newsone».  

Як зазначив ЄСПЛ у 2003 році у справі «Гараді (Garaudi) проти Франції» 

«заперечення злочинів проти людяності … є однією з найбільших серйозних 
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форм расової дифамації щодо євреїв і закликом ненависті до них. Заперечення 

або спотворення такого роду історичних фактів підриває цінності, на яких 

заснована боротьба проти расизму і антисемітизму, і являє собою серйозну 

загрозу громадському порядку». 

Навіть тривіалізація, «несвідомі» прояви антисемітизму, особливо поширені 

у засобах масової інформації на широку аудиторію, можуть створювати 

небезпеку демократії в результаті дій, спрямованих на заперечення рівності, 

свободи думки, совісті і релігії. Антисемітизм служив раніше і служить сьогодні 

приводом і виправданням дискримінації і застосування насильства, аж до 

вчинення вбивств. Яскравим прикладом того став напад на єврейську школу 

«Озар Хатор» у французькому місті Тулуза в березні 2012 року, що було одним 

з найбільш жорстоких антисемітських нападів, що сталися в Європі за останні 

роки. Теракт в американському місті Пітсбург 27 жовтня 2018 року, в результаті 

якого в синагозі були розстріляні громадяни єврейського походження під час 

молитви, визнано злочинною антисемітською атакою і нападом на людство.  

Ці трагедії демонструють необхідність консолідації зусиль по боротьбі з 

антисемітизмом як на міжнародному, так і на національному рівнях. Такі 

злочини вимагають термінової реакції державної влади та негайного посилення 

заходів по боротьбі з антисемітизмом.  

Таким чином, зазначені вище висловлювання А. Пальчевського та  

В. Карасьова, поширені шляхом трансляції засобом масової інформації, 

телеканалом «Newsone» 8 травня 2020 року у День пам’яті та примирення з 

повторами у запису 9 та 10 травня 2020 року до невизначеного кола глядачів 

телеканалу, який здійснює супутникове мовлення на територію покриття 

сигналом, який охоплює всю територію України та територію інших країн, про 

те, що євреї були складовою частиною нацистської ідеологічної системи 

Третього Рейху (створювали дивізії СС) та військової системи (інформацію про 

те, що 180 000 євреїв служили у німецьких військах під час Другої світової війни, 

було оголошено без дотримання вимог об’єктивності та точності інформації. 

Інформація не була критично сприйнята творчими працівниками телеканалу та 

редакцією телеканалу «Newsone»), що має ознаки гуманізації нацистського 

режиму Третього Рейху в Німеччині, який нібито незважаючи на расову 

ідеологію, надавав права євреям служити у складі військових формувань та 

навіть військах СС, що покладає часткову відповідальність за злочини проти 

людяності, жертви Голокосту на єврейський народ, є такою, що заперечує та 

спотворює історичні факти, підриває демократичні цінності, на яких ґрунтується 

боротьба проти расизму і антисемітизму, і є закликом ненависті до осіб за 

ознакою їх належності до єврейського народу, що є ознаками порушення абз. 4 

частини 2 статті 6 та п. а) і б) частини 1 статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення».  

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено порушення ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, вимог: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування агресивної війни або її 
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пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

- пунктів а) та 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). 

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 № 20 від 28.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, абзацом 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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, вимог абзацу 

четвертого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 «Про 

телебачення і радіомовлення» та частини першої статті 28 Закону України «Про 

інформацію». 

2. ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, оголосити попередження  

(НР № 00034-м від 26.06.2016) у зв’язку з порушенням вимог пунктів а) та в) 

частини першої статті 59 «Про телебачення і радіомовлення». 

3. 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 «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. 
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4. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

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 

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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 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 № 511, без ПДВ.  

6. Зобов’язати ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 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. 

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

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

8. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», 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 

 
 

 


