
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 513 

 

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 № 22 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 період з 28.08.2020 по 30.08.2020 зафіксовано трансляцію 

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

28.08.2020 (у часовому проміжку з 19.01 до 19.59), повтори – 29.08.2020 (з 08.17 

до 09.15) та 30.08.2020 (з 20.02 до 21.00)), в якій поширено висловлювання, що 

мають ознаки порушення презумпції невинуватості підозрюваного, 

обвинуваченого або упереджують рішення суду. 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано (28.08.2020 о 19.10-19.16, з 

повторами: 29.08.2020 о 08.26 – 08.32 та 30.08.2020 о 20.12-20.18): 

Діана Панченко, ведуча: «Олено Леонідівно, і при цьому ці ж люді прекрасно 

себе почувають. Я сьогодні смішну, як на мене, новину прочитала, мовляв, пан 

Стерненко збирається ініціювати питання вивчення дотримань правил 

журналістської етики нашим каналом через те, що ми його називали 

«вбивцею». Я трошки поясню: людина, яка вбила людину і транслювала це 

на весь світ в стрімі, замість того, щоб надати допомогу медичну, як на 

мене, називається «вбивцею». Як би ви оцінили от таку історію?! І друге: ну, 

вони колись понесуть покарання? Усі ці люди: усі ці Карасі і Стерненки?».  

Олена Лукаш, гість передачі: «Хоть по-русски, хоть по-английски, хоть 

по-украински, хоть на суахили – человек, который убил другого человека, 

является «убийцей», называется «убийцей». И Стерненко - убийца Ивана 

Кузнецова, гражданина Украины, которого он убил 5-ю ножевыми ударами. 

И только бездействия второго генерального прокурора, нового лица, 

позволяет этому человеку до сих пор находиться на свободе. Как и тем, кто 

жёг людей в Одессе, как и тем, кто убивал и резал своих же на майдане, как и 

всем остальным, которые терпят на себе или просто являются вторичными 

жертвами, наблюдая это насилие. И самое смешное, я думаю, а как себя сейчас 

чувствуют инвест-няни? Вот инвест-климат у нас улучшается от вот этого? 

Государство наше становится сильнее от вот этого всего? Донбасс очень 
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хочет вернуться в такую Украину? Возможно, крымчане сидят нам и 

завидуют, глядя на эти кадры? Эти люди не просто нападают, цинично 

нападают, бандитски нападают на других людей. Эти люди – это прямой путь 

к деконструкции самого государства, не только его институтов».  

В’ячеслав Піховшек, ведучий: «Олено Леонідівно, вони особливо 

роздухарилися в першій половині цього року, починаючи, напевно, десь з квітня 

місяця, адже подивіться, це йде кожен день. Не, кожен місяць, мало не двічі на 

тиждень. Щойно напад на знімальну групу телеканалу «ZIK» там, в Одесі. 

«Муніципальна Варта», тільки одеський філіал - той, про який Ви згадали в 

контексті Києва, Київська «Муніципальна Варта» там в Одесі. Усі ці побої, усі 

ці мінування, причому, вони не ховаються і вони, ну навіть, фактично, визнають: 

«ми це робимо, тому що ми там нападаємо…» і описуються свої цілі.  Виходить 

так, що комусь навіть наплювати на те, що ідіотом у цій ситуації виглядає 

Міністр внутрішніх справ Аваков, який мав би давно вже припиняти всі ці дії. 

Їм вистачає того, що вони повторюють: «держава повинна мати монополію на 

застосування сили», ну кожен раз це говориться про монополію застосування 

сили, а монополії не було і немає. Тобто, чи можна допустити, що ці люди 

навіть вийшли із підпорядкування спецслужб, адже при тому, якщо спецслужби 

не можуть навести порядок із своїми колишніми «підкришними», то й 

спецслужби при цьому виглядають як люди, які, фактично, нічого не 

контролюють.  

Олена Лукаш, гість передачі: «Нет, это соучастники. Вячеслав, не думайте 

о том, что кто-то что-то не контролирует. Люди, которые совершают 

публичные преступления, множественные, ежедневные, не скрывая своих лиц, 

не важно где – на суде под Стерненко, с активистами в Харькове, с ребятами 

вот на харьковской трассе, в Житомире избиения эти все… Не важно. Эти 

люди, которые публично нарушают закон, знают, что с ними ничего не будет. 

И вы мне, Вячеслав, сейчас не назовете за 6 лет ни один пример наказания 

публичного, уголовного наказания ни одного человека. Стерненко – убийца на 

свободе, а прокуратура не ходит в суд, не ходит и поэтому переносятся 

заседания. Поджигатели в Одессе на свободе, поджигатели людей, а к 

уголовной ответственности привлекали и вручали подозрения тем, кто стал 

жертвами. Все знают о том, что выгодополучатели Майдана имеют прямое 

отношение к смертям на Майдане, каждый день об этом информация все 

больше и шире раскрывается, но все на свободе. Нет ни одного примера за 6 лет 

ответственности за содеянное и не важно, кто это: Карась, Стерненко, еще 

кто-то. Таких справок, как я вам читала, ведь на самом деле миллион, эти люди 

должны сидеть, а они, зная, что власть их не тронет, и она их не тронет, она 

их не тронет, продолжают действовать, как они считают нужным, все».  

Інформація, публічно поширена в ефірі ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00034-м від 26.06.2016), під час трансляції 

28.08.2020, 29.08.2020 та 30.08.2020 передачі «Протистояння», про факт скоєння 
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фізичною особою Сергієм Стерненком кримінального злочину є ознакою 

порушення ліцензіатом вимог пунктів а), в) та з) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об`єктивну інформацію; не поширювати матеріали, які порушують презумпцію 

невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду), 

оскільки станом на 28.08.2020, 29.08.2020 та 30.08.2020 не було встановлено 

обвинувального вироку суду, який би набрав законної сили. Подібні твердження 

є ознакою порушення засад презумпції невинуватості та забезпечення 

доведеності вини. 

Слід зазначити, що жодної реакції керівництва телеканалу, редакційного 

складу чи творчих працівників на висловлювання ведучих та гості передачі 

«Протистояння» екс-міністра юстиції Олени Лукаш, поширених в ефірі ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, моніторингом  зафіксовано не було. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 17.09.2020 рішенням № 1073 

(із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020 № 1686) 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/269 було здійснено 

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

результатами якої складено Акт № 22 від 28.01.2021. 

У ході перевірки ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, проаналізовано 

надані ліцензіатом документи та встановлено наступне.  

В ефірі ліцензіата у передачі «Протистояння» (28.02.2020 – пряма 

трансляція, з повтором 29.08.20, 30.08.20) було зафіксовано поширення 

матеріалів, які порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, 

обвинуваченого або упереджують рішення суду. 

Ведучі передачі «Протистояння» Діана Панченко та В’ячеслав Піховшек є 

публічними особами, гість Олена Лукаш є Заслуженим юристом України, 

кандидатом юридичних наук. Також слід зазначити, що О. Лукаш очолювала 

Міністерство юстиції України у період правління президента Віктора Януковича.  

Діана Панченко як штатний працівник телеканалу «Newsone» (детальна 

інформація на сайті телеканалу відсутня) є ведучою кількох передач: 

«Український формат», «Протистояння» на телеканалі, має почесний титул 

«Журналіст року – 2019».  

Станом на день трансляції зазначеної передачі С. Стерненко вже був 

фігурантом кримінальної справи, про що було відомо телерадіоорганізації, 

оскільки у своїх поясненнях та запереченнях вони посилаються на посилання з 

офіційного сайту СБУ про оприлюднення інформації про підозру С. Стерненку. 

На офіційному сайті СБУ (https://ssu.gov.ua/novyny/7683) 11 червня 2020 

року було повідомлено таке: «Сьогодні, враховуючи матеріали справи та 

проведені експертизи, за погодженням з Офісом Генерального прокурора Сергію 

Стерненку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч. 1 

(умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч.2 

https://ssu.gov.ua/novyny/7683
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Кримінального кодексу України (носіння холодної зброї без передбаченого 

законом дозволу)». 

Крім того, про те, що С. Стерненку повідомили про підозру 11 червня 2020 

року, повідомила інформаційна агенція УНІАН з посиланням на його Telegram-

канал: «Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 - умисне 

вбивство та «незаконне» носіння холодної зброї. Попри те, що не було вбивства, 

а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про 

підозри нападникам; по ножу є декілька експертиз, які встановлюють, що він не 

є холодною зброєю» (посилання: https://www.unian.ua/society/sternenko-aktivistu-

povidomili-pro-pidozru-v-umisnomu-vbivstvi-novini-ukrajini-11031941.html).  

Таким чином, станом на 28-30 серпня 2020 року, коли телеканалом було 

публічно оприлюднено інформацію про те, що Сергій Стерненко є винним у 

скоєнні кримінального злочину, він мав процесуальний статус обвинуваченого.  

Зважаючи на зазначене вище, доцільно процитувати нормативно-правове 

обґрунтування із постанови Верховного Суду України № 727/8388/17 від  

5 червня 2019 року, у якій зазначено:  

Відповідно до статті 62 Конституції України, статті 6 Конвенції особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 

встановлено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

У частинах першій, другій та п’ятій статті 17 КПК України зазначено, що 

особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у 

порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлено обвинувальним вироком 

суду, що набрав законної сили. Ніхто не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні кримінального правопорушення і має бути 

виправданим, якщо сторона обвинувачення не доведе винуватість особи поза 

розумним сумнівом. Поводження з особою, вина якої у вчиненні кримінального 

правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, що набрав 

законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. 

Презумпцію невинуватості необхідно розглядати в загальноправовому і 

процесуальному значеннях. Як загальноправова вимога вона визначає положення 

особи в суспільстві. Хоча цей принцип сформульований як кримінальний 

процесуальний, однак його дія виходить за рамки лише кримінального процесу. 

Презумпція невинуватості — об’єктивне право положення. Це вимога закону, 

звернена до всіх громадян, посадових осіб, державних і громадських організацій, 

до суспільної думки в цілому. Такої позиції дотримується і Європейський Суд з 

прав людини, що у своєму рішенні від 10 лютого 1995 року у справі «Аллене де 

Рібермон проти Франції» підкреслив, що сфера застосування принципу 

презумпції невинуватості є значно першою: він обов’язковий не лише для 

кримінального суду, який вирішує питання про обґрунтованість обвинувачення, 

а й для всіх інших органів держави. 

У найзагальнішому вигляді правило презумпції невинуватості означає, що 

особа може бути визнана винуватою у вчиненні злочину і покарана лише за 

https://www.unian.ua/society/sternenko-aktivistu-povidomili-pro-pidozru-v-umisnomu-vbivstvi-novini-ukrajini-11031941.html
https://www.unian.ua/society/sternenko-aktivistu-povidomili-pro-pidozru-v-umisnomu-vbivstvi-novini-ukrajini-11031941.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_194/ed_2019_02_07/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#194
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_114/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#114
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умови, що її вина буде доведена в передбаченому законом порядку і встановлена 

обвинувальним вироком суду. Повідомлення особі про підозру, складання слідчим 

та затвердження прокурором обвинувального акта на стадії досудового 

розслідування, розгляд справи у підготовчому провадженні не вирішують 

наперед визнання його винуватим у вчиненні злочину. Лише один орган у державі 

наділений таким правом — це суд, який є відповідно до Конституції 

України (стаття 124) носієм судової влади, що здійснює правосуддя в умовах 

законності, незалежності, гласності та змагальності. 

Вирок суду є єдиним процесуальним документом, що встановлює 

винуватість. 

При цьому Європейський суд з прав людини зазначає, що презумпцію 

невинуватості буде порушено, якщо судове рішення або заява посадової особи 

щодо особи, обвинуваченої у вчиненні кримінального злочину, відображає думку 

про її вину до того, як вона буде доведена відповідно до закону. Достатньо мати 

навіть за відсутності будь-якого формального висновку певні підстави 

припускати, що суд або посадова особа вважає обвинуваченого винним. 

У своїй промові ведуча передачі «Протистояння» Діана Панченко 

зазначила: «…Я сьогодні смішну, як на мене, новину прочитала, мовляв, пан 

Стерненко збирається ініціювати питання вивчення дотримань правил 

журналістської етики нашим каналом через те, що ми його називали 

«вбивцею». Я трошки поясню: людина, яка вбила людину і транслювала це 

на весь світ в стрімі, замість того, щоб надати допомогу медичну, як на 

мене, називається «вбивцею». 

Тональність та манера висловлювань ведучої передачі Д. Панченко 

відображали особисте негативне ставлення до особи. Журналіст телеканалу 

«Newsone» цинічно називає смішним законне звернення громадянина України 

щодо порушення своїх прав лише тому, що, на її власну думку, він «вбивця», у 

якому б семантичному значенні слова це не використовувалось. 

Крім того, журналісти, які коментують незавершені кримінальні 

провадження, не можуть оприлюднювати інформацію, яка, навмисно чи ні, може 

зашкодити особі отримати справедливий суд. Встановлювати провину особи має 

не журналіст чи засіб масової інформації, а суд.   

Слід зазначити, що Діана Панченко - професійний журналіст і має бути 

знайома із нормами Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

Редакційним статутом ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» щодо поширення 

матеріалів, які порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, 

обвинуваченого  або упереджують рішення суду, та що провину встановлює суд, 

а не журналіст.  

Крім того, відповідно до пункту 4 Кодексу етики українського журналіста 

(схвалено з’їздом підписантів Етичного кодексу у м. Києві, жовтень 2013 року) 

«висвітлення судових процесів має бути неупередженим щодо звинувачених. 

Журналіст не може називати людину злочинцем до відповідного рішення суду».  

Наголошуємо, у п.п. 6.6. Редакційного статуту ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ» визначено, що Товариство не може поширювати матеріали, які 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_02_07/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
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порушують презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого  або 

упереджують рішення суду.  

У своїй промові  О. Лукаш під час свого виступу у передачі «Протистояння» 

заначила: «Хоть по-русски, хоть по-английски, хоть по-украински, хоть на 

суахили – человек, который убил другого человека, является «убийцей», 

называется «убийцей». И Стерненко - убийца Ивана Кузнецова, гражданина 

Украины, которого он убил 5-ю ножевыми ударами. И только бездействия 

второго генерального прокурора, нового лица, позволяет этому человеку до 

сих пор находиться на свободе…» «…Стерненко – убийца на свободе».  

Висловлення ведучої передачі «Протистояння» Діани Панченко та гостя 

передачі Олени Лукаш за своїми стилістичним та семантичним значенням є 

фактичними твердженнями про те, що особа здійснила злочин, який карається 

кримінальним законодавством, з використанням термінів, які виходять за межі 

опису «стану підозри» або «стану обвинувачення». Твердження про те, що  

С. Стерненко є «вбивцею», можуть створити сильне враження у переконанні 

винуватості особи, особливо якщо такі твердження належать учасникам 

судового процесу, посадовим особам, журналістам, мають ознаки порушення 

справедливого і безстороннього судового розгляду, можуть чинити тиск і не 

можуть вважатися об’єктивно виправданими. 

Ураховуючи характер і зміст обвинувачень, які пред’являються  

С. Стерненку, а також широке висвітлення цієї теми в ЗМІ, подій за участю цієї 

фізичної особи  у контексті кримінальної справи та висвітлення судового 

процесу, справа є надзвичайно значущою для громадськості. За таких умов 

коментар авторитетного юриста, колишнього Міністра юстиції, а також 

журналіста, який має висвітлювати події навколо кримінальних злочинів 

максимально безпристрасно та об’єктивно, може мати значний вплив на глядачів 

телеканалу, оскільки спонукає громадськість до думки про встановлену вину 

фізичної особи та визначає наперед оцінку фактів відповідним судовим органом 

чим упередив рішення суду.  

Вказаний фрагмент передачі «Протистояння» є прикладом використання 

телерадіоорганізації України для поширення інформації, яка порушує 

фундаментальні права людини, визначені міжнародним та вітчизняним правом, 

що може призвести до згубних наслідків для демократичних та суспільних 

процесів в Україні, порушення авторитету ЗМІ як надійного джерела інформації. 

Ведучі передачі не тільки не відреагували на висловлення гостя, які мають 

ознаки порушення законодавства, але й самі вдалися до висловлювань на 

підтримку поширення матеріалів, певні обмеження щодо яких обмежуються 

законодавством України та етичними стандартами українського журналіста.  

При цьому жодної реакції керівництва телеканалу, редакційного складу під час 

моніторингу не було зафіксовано. Більше того, під час повторів 29.08.2020  та 

30.08.2020 передача транслювалась у запису без модерації та редакційних 

правок.   

Відповідно до частини 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, частини 2 статті 14 Міжнародного пакту про 

громадянські та політичні права, частини 1 статті 11 Загальної декларації прав 
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людини кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному 

порядку. У національному законодавстві презумпцію невинуватості як один з 

основоположних конституційних принципів судочинства відображено в частині 

1 статті 62 Конституції, частині 1 статті 17 КПК. Згідно із цими правовими 

нормами особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення, доки її вину не буде доведено в порядку, передбаченому цим 

кодексом, і встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. 

Поширена під час трансляції передачі «Протистояння» на телеканалі 

«Newsone» 28.08.2020, 29.08.2020 та 30.08.2020 інформація про факт скоєння 

фізичною особою С. Стерненком злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 

ККУ (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) і 

частиною 2 статті 263 ККУ (носіння холодної зброї без передбаченого законом 

дозволу), не була встановлена обвинувальним вироком суду, який би набрав 

законної сили, тому подібні твердження грубо порушують засади презумпції 

невинуватості та забезпечення доведеності вини, верховенства права й 

законності, а тому є грубим порушенням прав, свобод та інтересів громадян 

України, передбачених Конституцією та законами України, зокрема п. з) частини 

1 статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

Частиною восьмою статті 72 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» визначено випадки, коли телерадіоорганізація не несе 

відповідальності за порушення, що транслювалися, поширювалися, 

розповсюджувалися без попереднього запису та містилися у виступах, репліках 

особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, крім випадків, коли 

працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення 

правопорушення у прямому ефірі. Однак у передачі не лише гість, а і сама ведуча 

вдавалася до висловлювань, що мають ознаки порушення вимог Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

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. 

Крім того, телерадіоорганізацією не було надано альтернативної точки зору, 

не було озвучено ані позицію С. Стерненка, ані його прибічників, також у 

передачі були відсутні нейтральні або прихильні до Сергія Стерненка спікери. 

Крім того, у передачі не було згадок про те, що канал звертався до  

С. Стерненка по коментарі, але отримав відмову.  

Справа С. Стерненка набула суспільного резонансу, судом не було 

встановлено вини підсудного, який має право на справедливе судочинство, проте 

повідомлення про те, що Стерненко - «вбивця», підпадає під ознаки введення 

суспільства в оману, причому абсолютно свідомо, оскільки колишній міністр 

юстиції та журналіст, знайомий з кодексом етики, мають знати, що поширювати 

інформацію, яка випереджає рішення суду, суперечить вимогам законодавства. 

У своїх поясненнях та запереченнях до проведення безвиїзної позапланової 

перевірки керівництвом телеканалу було висунуто претензію до «якості закону», 
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оскільки він, на думку ліцензіата, у порушеному питанні є неоднозначним та 

припускає множинне тлумачення. Але при цьому відбувається посилання на 

статті 64-65 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у яких йде мова 

про поширення у програмах чи передачах телемовника відомостей, які не 

відповідають дійсності та/або принижують честь і гідність особи. Проте така 

відсилка є безпідставною, оскільки рішенням Національної ради від 17.09.2020 

№ 1073 (із змінами, внесеними рішенням Національної ради від 23.12.2020  

№ 1686) предметом перевірки визначено п. а), в) та з) частини 1 статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

При цьому вказаними нормами законодавства чітко і однозначно визначено, 

що обов’язком телерадіоорганізації є не поширювати матеріали, які порушують 

презумпцію невинуватості підозрюваного, обвинуваченого або упереджують 

рішення суду. Крім того, аналогічна норма присутня у редакційному статуті 

самої телерадіоорганізації, що означає, що телерадіоорганізація перед тим, як 

поширювати відповідні матеріали, має зважити на необхідність дотримання і 

вимог законодавства, і власних установчих документів.  

Вказані судження гостя передачі О. Лукаш та ведучої передачі  

Д. Панченко керівництво телеканалу у своїх поясненнях та запереченнях подає 

так: «судження є розумовим актом, що має оціночний характер та виражає 

ставлення того, хто говорить, до змісту висловленої 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). Крім того, зазначені судження, на думку дописувача, «становлять 

суспільний інтерес, можуть на цій підставі становити оціночні судження, а не 

твердження щодо фактів».  

Проте в даному випадку очевидно, що наведена інформація про те, що  

С. Стерненко є «вбивцею», тобто інформація про встановлений факт злочину, є 

такою, що містить фактичні дані, які можуть бути перевіреними, оскільки на дату 

оприлюднення інформації відповідний вирок суду був відсутній. Ознак того, що 

вказана інформація може мати ознаки гіперболізації, алегорії або сатири, не 

встановлено, також таку інформацію не доведено ліцензіатом.  

Крім того, у даному контексті можна вважати загальновідомим фактом та 

інформацією, яка становить суспільний інтерес, факт подій, до яких був 

причетний С. Стерненко, але у вказаних вище матеріалах, а також в інших 

матеріалах на цю тему, поширених на телеканалі «Newsone» («Висновок № 71 

щодо низки матеріалів телеканалу «Newsone» про Сергія Стерненка, які вийшли 

в травні 2020 року», термін моніторингу 8-29 травня 2020 року, Ініціатива 

«МедіаЧек», спільний проект «Детектор медіа» та Інституту масової інформації, 

https://detector.media/community/article/180413/2020-09-08-mediachek-newsone-

maie-sprostuvaty-tverdzhennya-shcho-sternenko-translyuvav-ubyvstvo-v-pryamomu-

efiri/), інформація щодо С. Стерненка подавалась упереджено. Внаслідок підбору 

https://detector.media/community/article/180413/2020-09-08-mediachek-newsone-maie-sprostuvaty-tverdzhennya-shcho-sternenko-translyuvav-ubyvstvo-v-pryamomu-efiri/
https://detector.media/community/article/180413/2020-09-08-mediachek-newsone-maie-sprostuvaty-tverdzhennya-shcho-sternenko-translyuvav-ubyvstvo-v-pryamomu-efiri/
https://detector.media/community/article/180413/2020-09-08-mediachek-newsone-maie-sprostuvaty-tverdzhennya-shcho-sternenko-translyuvav-ubyvstvo-v-pryamomu-efiri/
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заангажованих спікерів та висловлювань журналістів, просувалась тільки одна 

точка зору про встановлену вину цієї особи. Ведуча передачі Д. Панченко не 

намагалася опонувати О. Лукаш, не подавала позиції іншої сторони, хоча на день 

прямої трансляції вона точно знала про позицію самого С. Стерненка, оскільки 

ведуча оголосила про те, що їй відомо про звернення С. Стерненка до телеканалу 

«Newsone», у якому він «збирається ініціювати питання вивчення дотримання 

правил журналістської етики нашим каналом через те, що ми його назвали 

«вбивцею». Таке звернення було названо «смішною новиною». Деталей 

звернення не повідомлялось.  Крім того, не було згадок про те, що були спроби 

звертатися до С. Стерненка за коментарем, чи була отримана відмова, але позиція 

фігуранта та його прихильників була широко поширена в інших засобах масової 

інформації. Тому телеканалом не було вжито заходів для того, щоб з питання, 

яке становить суспільний інтерес, глядачі отримали максимально повну, 

збалансовану, об’єктивну інформацію.  

О. Лукаш та ведуча передачі Д. Панченко виявили упередження щодо особи, 

сприймаючи як належне його вину, не демонструючи достатньої обережності у 

висловленні власних оцінок. Обидві особи проявили спільне бачення. 

Констатуючи вину особи, не було спроби збалансувати або уточнити чи 

пом’якшити контекст, у якому вони використали по відношенню до  

С. Стерненка слово «вбивця».  

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» мало розумну підставу передбачити, що 

упереджене, необ’єктивне поширення матеріалів, які стосуються презумпції 

невинуватості, може притягнути його до відповідальності, а втручання у право 

на свободу висловлення думки може бути обмежене, враховуючи можливі 

шкідливі впливи як на права особи, так і на перспективне рішення суду. 

Поширена інформація не відповідала зацікавленості суспільства, оскільки була 

упередженою, не відображала різні позиції з порушеного питання, а тому 

міркування у зацікавленості громадськості в отриманні такої інформації є 

недостатніми для того, щоб  поширювати матеріали, які порушують презумпцію 

невинуватості особи, яка має певний статус у кримінальному провадженні.   

Норма пункту з) частини 1 статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» базується на вимогах частини 3 статті 34 Конституції України, 

оскільки нагнітання громадської думки через засоби масової інформації, 

особливо у випадках, коли інформація подається незбалансовано, упереджено і 

необ’єктивно щодо того, яким має бути судове рішення у певній справі, може 

спричинити тиск на суд. Вказані норми закону не допускають будь-якої спроби 

нагнітання  суспільних настроїв до винесення рішення судом, адже неможливо 

визначити ступінь того, як упереджені матеріали засобу масової інформації 

вплинуть на суд, але за умови продовження подібного тиску засобів масової 

інформації ризик можливості упередженого рішення суду може тільки 

збільшуватись.  

Відтак перевіркою встановлено порушення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 

м. Київ, вимог пунктів а), в) та з) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію; 
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не поширювати матеріали, які порушують презумпцію невинуватості 

підозрюваного, обвинуваченого або упереджують рішення суду). 

Розглянувши Акт № 22 від 28.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, керуючись пунктами а), в) та з) частини 

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

п’ятою, шостою статті 72, частинами першою, 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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, вимог 

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

радіомовлення». 

2. ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ,  НР № 00034-м від 26.06.2016, 

оголосити попередження.   

3. Зобов’язати ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», 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 «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

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

ГОДИНИ», м. Київ.   

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар  /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 
 


