
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 684 

 

27.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

супутникове мовлення, логотип: «НАШ»,  

Акт перевірки № 56 від 25.02.2021) 

 

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

Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України (вх. № 10/27 від 

18.01.2021) з інформацією про поширення в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

15.01.2021 у передачі «Марафон» інформації, що має ознаки прихованого 

заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної 

ворожнечі та ненависті. 

Моніторингом телерадіопрограм ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія  

НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), за 15.01.2021 у часовому 

проміжку між 17.20 та 18.00 зафіксовано пряму трансляцію передачі «Марафон» 

(ведучі: А. Нікіфоров та О. Веремій; гість, учасник передачі: народний депутат 

України V, VI та VII скликань О. Бондаренко), в якій поширено висловлювання 

(у часовому проміжку між 17.47 та 17.52), що мають ознаки порушення 

ліцензіатом вимог абзацу четвертого 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 висловлювання: 

Артем Нікіфоров (журналіст): «Пані Олено, ще встигнемо з Вами 

обговорити ситуацію на сході України… того, що у нас відбувається у 

стосунках із Росією, у нормандському форматі і, зокрема, з Донбасом. Так от, 

після завершення конфлікту на Донбасі Україні доведеться відновлювати 

взаємини з Росією, однак Російська Федерація має понести відповідальність за 

скоєне, –  переконаний на цьому Головнокомандувач Збройних Сил України 

Руслан Хомчак. Давайте почуємо його цитату»: 

Р. Хомчак, Головнокомандувач Збройних Сил України (цитата): «Якщо 

будуть прийняті певні політичні рішення, то нам доведеться з часом 

вибудовувати відносини з «сусідом» - Російською Федерацією. Від цього нікуди 

не втекти. Однак за всі злочини щодо цивільного населення і 

військовослужбовців України Росія повинна відповісти. За кожен зруйнований 

будинок, зламані долі і втрачені життя наших людей».  

Ольга Веремій (журналістка): «Пані Олено, про репарації згадував Андрій 

Богдан в інтерв’ю Дмитру Гордону, мовляв: чекають на якесь відшкодування від 
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агресора, про це йдеться у концепції економічного розвитку Донбасу, яка має 

перерости в стратегію. Очевидно, на Банковій чекають на якісь відшкодування 

за збитки, завдані агресією. Можна лише здогадуватись, і скільки нулів 

малюють, але для того, щоб отримати виплати, потрібно напевно перемогти 

у війні, яка до того ж не оголошена в нашій державі. Тоді про що ми говоримо?.. 

Давайте перемагати».  

Олена Бондаренко: «Ольга, а давайте сначала объявим войну Российской 

Федерации».  

Ольга Веремій (журналістка): «Я ж кажу, що вона не оголошена». 

Олена Бондаренко: «Потому что мы воюем с теми, кто на эту войну не 

явился. Доказать присутствие регулярных, как нам постоянно рассказывают, 

войск, невозможно. И до сих пор нет никаких доказательств. А вот 

доказательств того, что собственные вооруженные силы, от имени которых 

Хомчак что-то сказал, вооруженные обстрелы… доказательства, к 

сожалению, есть: 26 мая – Донецк, 2 июня – Луганск, Кондрашовка, Счастье, и 

еще можно с десяток населенных пунктов назвать, которые подвергались в 14 

году обстрелу с воздуха нашими вооруженными силами, которые до сих пор 

используют на востоке оружие – танки, пушки, артиллерию по полной 

программе. У нас, что… какие-то особенные снаряды, которые очень точно 

летят и знают, куда они попадут, и где они на поражение сработали? 

Понимаете, в чем дело. У нас, на самом деле, дают подобные комментарии 

люди, у которых руки по локоть в крови, потому что армия использовалась 

против собственного народа, что запрещено практически любым нормальным, 

вразумительным государством. У нас до сих пор армия там, на востоке, воюет. 

У нас АТО вроде бы как объявили в самом начале, теперь – это объединенная 

какая-то операция объединенных сил и так далее. А армия тут при чем? Это 

же прямое нарушение присяги любым военным, которые там сейчас находится. 

Вы понимаете, что из нашей украинской армии сделали преступницу. Любой, 

кто сейчас носит погоны, по сути своей, по морали и по закону… еще раз… 

по морали и по закону… еще раз… по морали и по закону – это преступники 

в нашей стране».  

Артем Нікіфоров (журналіст): «Пані Олено, я єдине що… Ви знаєте нашу 

цікаву передісторію стосунків з Нацрадою телебачення і радіомовлення, я 

змушений зробити це застереження – те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, 

Вашою думкою. Бо, як пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це 

не відреагували. От ми і відреагували».  

Олена Бондаренко: «Я имею право. Более того, если кому-то не нравятся 

мои слова, это не значит, что закон как-то читать можно по-другому». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 28.01.2021 рішенням № 66 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАШ 365», м. Київ.  
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На виконання наказу голови Національної ради від 01.02.2021 № 5а/40 було 

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

результатами якої складено Акт № 56 від 25.02.2021. 

Під час періоду позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 28.01.2021 № 66 термін ТОВ «НАШ 365», м. Київ, надало 

витяг з журналу обліку та реєстрації програм та передач за 15.01.2021, 

Редакційний статут ТОВ «НАШ 365», м. Київ (вх. № 16/496 від 18.02.2021) та 

сітку мовлення за 15.01.2021. 

Уповноважені представники Національної ради, здійснивши моніторинг і 

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

15.01.2021 у часовому проміжку між 17:47 та 17:52 у передачі «Марафон», 

трансляція якого відбувалася у формі прямого ефіру, було зафіксовано 

поширення матеріалів, які мають ознаки розпалювання національної ворожнечі 

та ненависті. 

Ведучі телепередачі «Марафон» Артем Нікіфоров та Ольга Веремій ставили 

питання гості студії народному депутату України V, VI та VII скликань  

О. Бондаренко. 

Публічні висловлювання О. Бондаренко, поширені шляхом трансляції в 

ефірі телеканалу, мають ознаки розпалювання національної ворожнечі, 

приниження групи осіб за ознакою їх належності до Збройних Сил України. 

Використані мовні обороти: «руки по локоть в крови», «армия использовалась 

против собственного народа», «прямое нарушение присяги любым военным, 

который там находится», «из украинской армии сделали преступницу», 

«любой, кто носит погоны по морали и по закону – это преступники в нашей 

стране», – є провокаційними, образливими та дискримінаційними, оскільки 

промовцем було безпідставно констатовано факт того, що всі 

військовослужбовці Збройних Сил України є «злочинцями» та «порушниками 

присяги», вони є відповідальними за ведення бойових дій проти «власного 

народу» і тому є об’єктом звинувачень, осуду, ненависті, підбурювання до 

агресивних дій та насильства.  

Такі висловлювання дегуманізують та піддають сумніву дії та обов’язки 

Збройних Сил України, чітко визначені статтею 17 Конституції України, в якій 

зазначено: «Захист суверенітету і територіальної цілісності України, 

забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими 

функціями держави, справою всього Українського народу», що в умовах 

застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України 

може завдати шкоди національній безпеці нашої країни. 

Також ознаками розпалювання ворожнечі та посилення вже існуючого 

військового протистояння є покладання провини за збройну агресію Російської 

Федерації проти України на Збройні Сили України, що може призвести до 

подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО, по всій території України 

загалом та на території покриття сигналом супутникового мовлення ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, шляхом прямої вказівки глядачам телеканалу тих, кого зобразили 

як відповідальних та винних у насиллі та агресії. 
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У даному випадку мета поширеної інформації полягає в тому, що 

застосування насильства є необхідним та виправданим засобом самооборони 

перед, начебто, агресивними діями Збройних Сил України, що має ознаки 

закликів до помсти та виправдання екстремістської діяльності терористичних 

організацій, які було створено на території ОРДЛО з метою порушення 

територіальної цілісності України, прав та безпеки громадян України, а також 

здійснення опору щодо проведення антитерористичної операції. 

Водночас О. Бондаренко заперечувала участь у збройному конфлікті на 

Донбасі збройних сил Російської Федерації та не згадувала про дії незаконних 

збройних формувань, які вчиняють незаконний збройний спротив на території 

окремих районів Донецької та Луганської областей. На думку О. Бондаренко, 

присутність російських військових на Донбасі «довести не можливо» і досі немає 

жодних доказів їх присутності. Натомість вона звинуватила українську армію в 

обстрілах українських міст з повітря, проте не навела жодного доказу.  

Висловлювання О. Бондаренко можна віднести до актуальних загроз 

національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері, 

які визначені у пункті 4 Доктрини інформаційної безпеки, затвердженої Указом 

Президента України від 25.02.2017 № 47/2017 («здійснення спеціальних 

інформаційних операцій, спрямованих 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»). 

Слід зазначити, що до регулятора надійшло  звернення військовослужбовців 

Збройних Сил України Демидова Івана Сергійовича та Бурого Сергія 

Володимировича з вимогою відреагувати на висловлювання О. Бондаренко, яка 

називає «на всю Україну військовослужбовців Збройних Сил України 

злочинцями», і таким чином спрямовані на «підрив бойового духу 

військовослужбовців, що захищають кордони України від російських 

окупантів», а також звернення Служби безпеки України (вх. № 10/27 від 

18.01.2021) про поширення в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 15.01.2021 у 

передачі «Марафон» інформації, що має ознаки прихованого заклику до 

агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та 

ненависті.  

Збройна агресія Росії проти України триває вже сьомий рік. Події на Донбасі 

визначено у різних українських та міжнародних нормативно-правових актах як 

російську збройну агресію проти України, її засудила світова спільнота, не раз 

засуджувала Генеральна асамблея ООН, різні міжнародні організації. 

Опубліковано чимало підтверджень присутності російських військ на території 

України від міжнародних та вітчизняних організацій.  

Події на сході України визначено у нормативно-правових актах як збройний 

конфлікт, зокрема: у Законі України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо визначення дати початку тимчасової окупації» (від 15.09.2015  

№ 685-VIII); постановах Верховної Ради України: «Про Звернення Верховної 
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Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 

державою-агресором» (від 27.01.2015 № 129-VIII), «Про Заяву Верховної Ради 

України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її 

наслідків» (від 21.04.2015 № 337-VIII), «Про Заяву Верховної Ради України «Про 

визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо 

скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів вищими посадовими 

особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» 

та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства 

українських громадян» (від 04.02.2015 № 145-VIII); «Про звернення Верховної 

Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, 

Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, 

національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації 

державою-агресором» від 27.01.2015 № 129-VIII, у якому йдеться про те, що 

Російська Федерація є державою-агресором, яка вчиняє акти збройної агресії 

проти України.  

Слід зазначити, що О. Бондаренко була народним депутатом України 5, 6 та 

7 скликань, а відтак обізнана із зазначеними нормативно-правовими 

документами. 

Зазначене ще раз підтверджує, що висловлювання є свідомим поширенням 

необ’єктивної інформації, маніпуляцією та фальсифікацією історичних подій та 

порушенням 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). 

Принципи журналістики та законодавство України вимагають від ЗМІ 

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

питаннях, пов'язаних з національною безпекою та територіальною цілісністю 

України. Телерадіоорганізація в умовах війни або ситуації максимально 

наближеної до війни несе особливу редакційну відповідальність за зміст 

поширеної нею інформації з урахуванням формату передачі, який передбачав 

участь гості передачі О. Бондаренко, упереджена політична позиція якої у 

питанні збройного конфлікту на Донбасі є відомою для громадськості України 

та представників телерадіоорганізацій. О. Бондаренко є постійною гостею 

передач телеканалу ТОВ «НАШ 365», при цьому формат участі, в переважній 

більшості випадків, не передбачає дискусії з метою поширення об’єктивної 

інформації чи висвітлення різних точок зору з питань, що обговорюються.  

Таким чином, участь О. Бондаренко у передачах фактично 

використовується ТОВ «НАШ 365» для висвітлення однобічної, упередженої, 

незбалансованої позиції гості.  

Будь-який жанр і формат передач не позбавляє працівників 

телерадіоорганізацій обов’язку дотримуватись норм законодавства щодо 

припинення правопорушення в ефірі. До передач інформаційного жанру 
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встановлено особливі вимоги, оскільки глядач має право на отримання 

достовірної, об’єктивної, збалансованої інформації. 

З боку працівників телеканалу не було спроби збалансувати однобічність та 

упередженість висловленої позиції, наведених фактів, проігноровано норми 

пункту 3.2.2. «Інформацію потрібно піддавати перехресній перевірці» пункту 

3.2. «Перевірка достовірності інформації, одержаної від третіх осіб», 

визначені у Редакційному статуті ТОВ «НАШ 365», м. Київ, щодо необхідності 

спростовувати недостовірність аргументації промовця. 

При цьому працівниками телеканалу були проігноровані обов’язки та 

відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом України 

«Про телебачення і радіомовлення», зокрема ведучими передачі не було вжито 

заходів щодо припинення правопорушення під час прямої трансляції. 

Зауваження ведучого прозвучало після того, як промовцю безперешкодно було 

надано можливість поширити висловлювання з ознаками розпалення ворожнечі 

та дискримінації.  

Дії ведучого передачі, який звернувся до О. Бондаренко із «застереженням»: 

«Пані Олено, я єдине що… Ви знаєте нашу цікаву передісторію стосунків з 

Нацрадою телебачення і радіомовлення… я змушений зробити це 

застереження… те, що Ви щойно сказали, є, безумовно, Вашою думкою. Бо, як 

пишуть, прозвучало в ефірі те-то те-то, а ведучі на це не відреагували. От ми і 

відреагували», посилаючись на Національну раду, були спрямовані не на 

припинення правопорушення, а мали на меті уникнення відповідальності за 

протиправні висловлювання гостя передачі. 

Ведучий передачі фактично лише констатував, що висловлювання 

О. Бондаренко є її думкою. Ведучими не було здійснено жодних спроб 

заперечити висловлюванням О. Бондаренко, поставити їх під сумнів, не вчинено 

будь-яких дій, які можна трактувати як заходи щодо припинення 

правопорушення у прямому ефірі. 

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено факт недотримання 

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

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

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

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); 

- 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 
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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 № 56 від 25.02.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, керуючись  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 «НАШ 365», м. Київ, абзацу четвертого частини 

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

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

інформацію».  

2. Визнати наявність закликів до розв`язання 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, 15.01.2021. 

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`язання 

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 

114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок). 
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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 27.05.2021  

№ 684, без ПДВ.  

5. Зобов’язати 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 та сплату штрафу, копію цього 

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

7. Копію цього рішення 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 

 


