
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 689 

 

27.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ  «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ 

(НР № 00034-м від 26.06.2016,  

супутникове мовлення, логотип: «NEWSONE»,  

Акт перевірки № 47 від 19.02.2021) 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

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

«NEWSONE»), за 04.01.2021 (початок о 21.00, пряма трансляція) та 05.01.2021 

(початок о 07.21, повтор передачі) зафіксовано  трансляцію передачі «Епіцентр 

української політики» (ведуча Д. Панченко) за участю гостя – заслуженого 

журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека, в якій поширено 

висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців 

четвертого та шостого частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про 

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

інформацію». 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано: 

Денис Іванеско (журналіст): «Хочу задать вам такой философско-

провокационный вопрос о судьбе русскоязычных граждан в Украине. С 

обретением независимости каждый год сфера применения русского языка в 

Украине сужается. Первым, конечно, упал госсектор. Потом из высшей школы 

русский язык вытеснили. Вот в 2020 году закрылась последняя обычная 

общеобразовательная русскоязычная школа. В Украине нет русскоязычных 

радиостанций. На русский язык - квоты на телевидении. Театр вынужден 

переводить свои постановки. Для русскоязычных газет ввели налог в виде 

дополнительного тиража на украинском языке. Ну и русский вытеснили из 

сферы обслуживания. Знаете, это мне напоминает немного судьбу еврейского 

народа. Его так же притесняли. Изгоняли из Британии, Испании. Вот к началу 

ХХ века самым крупным еврейским государством была Российская империя. 

Конечно, в Украине нет таких вещей, как черта оседлости, слава богу, нет 

погромов или кровавых наветов. Но вот притеснение, мне кажется, что 

немного похоже, как вышли евреи из этой истории. Как вы знаете, Теодор 

Герцен написал книгу «Еврейское государство», которая стала манифестом 

того, как евреи видят защиту своих прав. Когда она была издана, мало кто 

верил, что еврейское государство может быть восстановлено. Но менее чем 
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через два поколения Израиль был провозглашен. Вот если продолжить эту 

параллель с русскоязычными гражданами Украины, как вы полагаете, кто в 

Украине может написать такой манифест в защиту прав русскоязычных 

граждан Украины, и как долго нам его ждать? Два поколения…, как ждали 

евреи после написания книги «Еврейское государство»? Больше? Может быть, 

меньше?».  

В. Піховшек: «Я начну, наверное, со своих ошибок, которые я допускал. И 

эти ошибки были ровно две. Ведь легко сказать, что все шло к тому положению, 

которое вы совершенно точно описали. Но, наверное, я мог быть более 

настойчивым в отношении Леонида Даниловича Кучмы. И точно мог быть 

настойчив в отношении Виктора Федоровича Януковича и, действительно, 

более настойчиво пробивать тему русского языка как второго 

государственного в то время. Нам сложно всем из-за двух обстоятельств. 

Первое – против нас работают по-беспределу. Ну как Евромайдан. 

Стреляют и жгут шины, и поджигают людей, и преследуют язык, русский 

язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью соблюдать 

Закон. Им вообще плевать на законы. Это логика этнической 

целесообразности. Нам сложно по той причине, потому что мы люди 

законопослушные. И я уже пришел к выводу, что законопослушному человеку 

против беспредельщика довольно трудно. Он всегда в заведомо проигрышном 

положении, выполняя Закон. Скажем, я с отвращением выполняю Закон по 

поводу квот украинских на телевидении. Но они же заставили меня его 

выполнять. В их смысле слова — это победа. А я думаю, что нужно будет 

пойти другим путем. Не от манифеста и не от идеологической формулировки 

чего-то, а пойти другим путем. Здесь находятся сейчас люди, которые очень 

много уже добились и которые очень многое уже умеют и давно умеют. Я имею 

в виду Вас, Денис, я имею в виду Диану Панченко. Я имею в виду то, что уже 

теперь все понятно. Обнажено все до предела. Русскоязычный человек 

объявляется врагом. Некоторое время назад Панченко была страшно 

расстроена результатами выборов «Европейской солидарности» в Одессе. 

Утверждая при этом, что проголосовало так много людей за «Европейскую 

солидарность» даже в Одессе. Одесский журналист Юрий Ткачев написал 

публикацию, я посылал это Диане потом. Нет. 25 000 людей. Просто явка была 

такая, что показалось, что много людей проголосовало. То есть количество 

упоротых ватников остается, упоротых вышиватников остается такой же, 

как оно и было. Я думаю, что все, что происходит, является огромным уроком 

и для нас самих, и для политиков, которые отстаивают идеологические 

предпочтения русскоязычного электората, в чем бы они ни состояли. Есть 

некоторая идеологическая база, которую нужно под это подвести. Это слова 

украинского историка Наталии Яковенко: украинским является все то, что 

происходило на территории Украины. То есть Паустовский, Михаил Булгаков, 

его отец, завод Океан, успехи Николаева, история князя Потемкина – все это 

история Украины, это не дискутируется. Дальше нам просто надо бы идти 

следующим путем, который должен закончиться формированием 

русскоязычного гражданского общества Украины, именно так. Другого пути 



3 

 

нет. Либо это будет культурная, языковая, идеологическая ассимиляция, 

при которой героизм Бандеры даже не дискутируется. Бандера брал 

Рейхстаг, по-другому не будет. Только Бандера брал Рейхстаг. Так, как 

теперь выглядят современные учебники истории Украины. Украины, как 

страны, у которой отсутствуют целые разделы ее истории. Либо 

необходимо будет создавать все структуры гражданского общества, 

русскоязычного гражданского общества Украины. Убеждать наших 

идеологических врагов (это уже не противники, а враги) о том, что 

концепция национальной идентичности, которую продвигают сюда 

праворадикальные круги бандеревского типа, нам не подходят. Нужно будет 

создавать свои университеты, просто свои университеты. Нужно будет 

создавать свои отдельные средства массовой информации и культурно-

просветительские общества. Грубо говоря, это должны быть такие вещи, 

которые Запад уже здесь давно создал. Не секрет, что огромным 

количествам идеологически упоротых вышиватников мы должны сказать 

спасибо, Киево-Могилянской академии и Украинскому католицькому 

университету. Нам нужны свои такие же вузы, крупные вузы, которые 

будут продвигать свое. Нам нужно преподавать и терпеливо отвечать на 

вопросы людей, что происходит. Вот так, как Соня спросила, что с 

журналистами происходит, где, какое развитие будет. Иначе нас всех просто 

перебьют по одиночке. И как раз то, что Ткачев доказал, что количество 

идеологических украинских националистов в Одессе не растет, это означает, 

что они там уже уперлись в какой-то уровень, больше они не получают. Но есть 

же и другое. Они не получают и поддержки, я имею в виду. Настроение, 

которое разделяют наши люди, гражданское общество Украины, которое не 

хочет быть бандеревско-ориентированным национальным обществом 

Украины и не получает поддержки. Я очень надеюсь, что те идеологические 

силы, которые сейчас начали набирать, та же самая Оппозиционная 

платформа будет системно защищать всех этих людей, но для этого 

должно пройти какое-то время, когда эта защита выльется, в том числе, в 

такие вот институты. То, что я говорю, это надо было делать и позавчера, 

и пять лет назад, и десять лет назад.  Но если мы хотим, чтобы нас не 

растворили в море бандеровщины, нужно идти только этим путем, мне так 

кажется». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради рішенням від 14.01.2021  

№ 8 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НОВИНИ 24 

ГОДИНИ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення від 15.01.2021 № 5а/4 було здійснено позапланову 

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

складено Акт № 47 від 19.02.2021. 

Під час періоду позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 14.01.2021 № 8 термін ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ» 

надало витяг з журналу обліку та реєстрації програм та передач, копію сітки 

мовлення за 04.01.2021 та 05.01.2021, копію Редакційного статуту ТОВ 
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«НОВИНИ 24 ГОДИНИ»  (вх. № 16/395 від 09.02.21). Станом на 19.02.2021 

пояснень ліцензіатом не надано.  

Уповноважені представники Національної ради, здійснивши моніторинг і 

аналіз мовлення ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», встановили, що в ефірі 

ліцензіата 04.01.2021 та 05.01.2021 транслювалася  передача «Епіцентр 

української політики» (ведуча Д. Панченко) за участю гостя – заслуженого 

журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека. 

Передача виготовлена безпосередньо ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ»,  

м. Київ, про що свідчать вихідні дані, зазначені наприкінці трансляції: ТОВ 

«НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, вул. Польова, 21, 2021. Формат передачі - 

інтерв’ю у студії телеканалу «NEWSONE» у формі питань та відповідей кількох 

журналістів з гостем передачі. 

В’ячеслав Піховшек під час свого виступу у передачі «Епіцентр української 

політики» 04.01.2021 висловив протиправні твердження, які мали ознаки 

підбурювання та ненависті до певних груп суспільства: «Нам сложно всем из-

за двух обстоятельств. Первое – против нас работают по-беспределу. Ну как 

Евромайдан. Стреляют и жгут шины, и поджигают людей, и преследуют 

язык, русский язык. Это делают люди, которые не скованы необходимостью 

соблюдать Закон», «Я имею ввиду то, что уже теперь все понятно. 

Обнажено все до предела. Русскоязычный человек объявляется врагом», 

«Дальше нам просто надо бы идти следующим путем, который должен 

закончиться формированием русскоязычного гражданского общества 

Украины, именно так. Другого пути нет», «Либо необходимо будет 

создавать все структуры гражданского общества, русскоязычного 

гражданского общества Украины. Убеждать наших идеологических врагов, 

это уже не противники, а враги, о том, что концепция национальной 

идентичности, которую продвигают сюда праворадикальные круги 

бандеревского типа, нам не подходят. Нужно будет создавать свои 

университеты, просто свои университеты. Нужно будет создавать свои 

отдельные средства массовой информации и культурно- просветительские 

общества. Грубо говоря, это должны быть такие вещи, которые Запад здесь 

уже давно создал. Не секрет, что огромным количеством идеологически 

упоротых вышиватников мы должны сказать спасибо Киево-Могилянской 

академии и Украинскому католицькому університету. Нам нужны свои 

такие же вузы, крупные вузы, которые будут продвигать свое», «Иначе нас 

всех просто перебьют по одиночке», «Настроение, которое разделяют наши 

люди, гражданское общество Украины, которое не хочет быть бандеревско-

ориентированным национальным обществом Украины и не получает 

поддержки. Я очень надеюсь, что те идеологические силы, которые сейчас 

начали набирать, та же самая Оппозиционная платформа будет системно 

защищать всех этих людей, но для этого нужно пройти какое-то время, 

когда эта защита выльется, в том числе, в такие вот институты. То, что 

я говорю, это надо было делать и позавчера, и пять лет назад, и десять лет 

назад.  Но если мы хотим, чтобы нас не растворили в море бандеровщины, 

нужно идти только этим путем, мне так кажется». 
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Висловлення були спрямовані не на критику держави чи певних посадових 

осіб, а мали ознаки підбурювання та ненависті до певних груп суспільства, 

об’єднаних промовцем до категорії «бандерівсько-орієнтоване національне 

суспільство України», «море бандеровщины».   

Термін «бандеровець», «бандеровщина» в різних формах використовується 

як негативно стигматизуючий, зокрема у російській антиукраїнській пропаганді 

у кількох значеннях: по відношенню до українців, які борються з агресією 

Російської Федерації і захищають свою країну, до тієї частини населення 

України, які прагнуть інтегруватися до ЄС та НАТО і сповідують демократичні 

принципи та ідеологію, по відношенню до мешканців західної України, 

українських військових, які захищають Україну на Донбасі, у контексті промови 

В. Піховшека, по відношенню до етнічних українців, зокрема носіїв української 

мови.  

Зважаючи на триваючу агресію Російської Федерації проти України, заяви 

про «бандерівсько-орієнтоване національне суспільство України», «море 

бандеровщины» можуть бути сприйняті як опосередкований заклик шляхом 

поширення через засіб масової інформації до невизначеного кола глядачів 

телеканалу «NEWSONE» до конфронтації та посилення соціальної напруги, 

підбурення до агресії та насильства до осіб за ознаками приналежності до 

української нації, до осіб, які є носіями державної мови.  

Вказані висловлювання містять ксенофобські, дискримінаційні та 

принизливі ознаки, оскільки частину українського суспільства за ознакою мови 

та прихильності до демократичного розвитку України називають «ворогами» з 

агресивними намірами по відношенню до російськомовного населення України: 

«иначе нас всех просто перебьют по одиночке», «стреляют и жгут шины,  

и поджигают людей, и преследуют язык, русский язык. Это делают люди, 

которые не скованы необходимостью соблюдать Закон», «Я имею ввиду то, 

что уже теперь все понятно. Обнажено все до предела. Русскоязычный 

человек объявляется врагом». 

Суттєвою ознакою соціально-політичних обставин, за яких відбулася 

публічна трансляція висловлювань В. Піховшека, є продовження агресивної 

політики Російської Федерації проти України, яка супроводжується потужним 

інформаційним супроводом, метою якого є виправдання такої агресії. Одним з 

головних аргументів для виправдання цієї агресії, який використовують як 

офіційні особи, безпосередньо причетні до організації окупації частини території 

України, так і російські засоби масової інформації, є аргумент захисту 

«російськомовного населення» України, тому висловлювання В. Піховшека у 

такому контексті мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до 

ненависті та нетерпимості до розпалення міжнаціональної ворожнечі, зокрема 

через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських 

організацій за ознаками агресивного протиставлення («убеждать наших 

идеологических врагов, это уже не противники, а враги») «російськомовного 

суспільства» всім іншим соціальним та мовним групам, які проживають в 

Україні: «Дальше нам просто надо бы идти следующим путем, который 

должен закончиться формированием русскоязычного гражданского 
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общества Украины, именно так. Другого пути нет», «Либо необходимо 

будет создавать все структуры гражданского общества, русскоязычного 

гражданского общества Украины. Убеждать наших идеологических врагов, 

это уже не противники, а враги, о том, что концепция национальной 

идентичности, которую продвигают сюда праворадикальные круги 

бандеревского типа, нам не подходят. Нужно будет создавать свои 

университеты, просто свои университеты. Нужно будет создавать свои 

отдельные средства массовой информации и культурно- просветительские 

общества». 

Україна до 1991 року була частиною СРСР та  історично склалось так, що 

більша частина українців у будь-яких регіонах України знає російську мову та 

може вільно нею користатися. Заклики В. Піховшека, які суперечать 

законодавству України, зокрема Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», містять прямий та 

опосередкований заклик до порушення громадського порядку в Україні, заклик 

до соціальної сегрегації та конфронтації за ознакою мови, що потенційно 

створює загрозу національній безпеці України, її територіальній цілісності, 

громадській безпеці та порядку, соціальній стабільності. Подібна діяльність 

журналіста та телерадіоорганізації, яка поширила вказану передачу, є формою 

зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій, оскільки 

відповідальність ЗМІ у випадках поширення мови ворожнечі полягає в обов'язку 

протидіяти потенційним негативним наслідкам таких висловлювань, а не 

заохочувати їх розповсюдження.  

Манера, в якій були подані висловлення, засвідчує особисті негативні 

почуття В. Піховшека по відношенню до виконання вимог законодавства 

України у частині порядку використання державної мови на телебаченні, вектор 

яких є не просто критикою існуючого закону, а має ознаки прояву ворожості до 

державної мови: «Скажем, я с отвращением выполняю Закон по поводу квот 

украинских на телевидении. Но они же заставили меня его выполнять. В их 

смысле слова — это победа».  

В. Піховшек у своїй промові закликав аудиторію до певної програми дій, 

спрямованої на створення в Україні умов для культурної, ідеологічної та мовної 

асиміляції, формування російськомовного громадянського суспільства з 

акцентом на безальтернативності таких дій та агресивному («это уже не 

противники, а враги») протиставленні українців за мовною та ідеологічною 

ознаками: «Дальше нам просто надо бы идти следующим путем, который 

должен закончиться формированием русскоязычного гражданского 

общества Украины, именно так. Другого пути нет. Либо это будет 

культурная, языковая, идеологическая ассимиляция, при которой героизм 

Бандеры даже не дискутируется. Бандера брал Рейхстаг, по-другому не 

будет. Только Бандера брал Рейхстаг. Так, как теперь выглядят современные 

учебники истории Украины. Украины как страны, у которой отсутствуют 

целые разделы ее истории. Либо необходимо будет создавать все структуры 

гражданского общества, русскоязычного гражданского общества Украины. 

Убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги, о 
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том, что концепция национальной идентичности, которую продвигают 

сюда праворадикальные круги бандеревского типа, нам не подходят. Нужно 

будет создавать свои университеты, просто свои университеты. Нужно 

будет создавать свои отдельные средства массовой информации и 

культурно-просветительские общества».  

Враховуючи те, що термін «мовна асиміляція» використовується у значенні 

«втрата своєї мови особою, етнічною групою чи народом і перехід на мову 

іншого народу, а також утрата мовою своїх оригінальних рис під впливом мови 

панівної нації», крім того, у науковій літературі використовується спрощений та 

скорочений варіант мовної асиміляції саме у випадку України – «зросійщення 

українців», В. Піховшек у своїх висловлюваннях фактично закликав до 

принизливого, образливого та безальтернативного вибору для українського 

народу між історично черговим зросійщенням української культури і мови та 

створенням альтернативного «російськомовного» громадянського суспільства в 

Україні.   

Національна рада листом від 19.01.2021 № 17/85 звернулася до 

Уповноваженого із захисту державної мови з проханням  висловити свою позиції 

щодо висловлювань в ефірі телеканалу «NEWSONE» у передачі «Епіцентр 

української політики» 04.01.2021 та у повторі 05.01.2021. 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив  

(вх. № 16/438 від 15.02.2021), що у зазначеній телерадіопередачі, серед іншого, 

мало місце поширення наступних висловлювань: 

Денис Іванеско (журналіст): «…На русский язык – квоты на телевидении. 

Театр вынужден переводить свои постановки. Для русскоязычных газет ввели 

налог в виде дополнительного тиража на украинском языке. Ну и русский 

вытеснили из сферы обслуживания. Знаете, это мне напоминает немного 

судьбу еврейского народа. Его так же притесняли… Конечно, в Украине нет 

таких вещей, как черта оседлости, слава богу, нет погромов или кровавых 

наветов. Но вот притеснение, мне кажется, что немного похоже, как вышли 

евреи из этой истории…». 

В. Піховшек: «Нам сложно всем из-за двух обстоятельств. Первое – 

против нас работают по-беспределу. Ну как Евромайдан… преследуют язык, 

русский язык… Скажем, я с отвращением выполняю Закон по поводу квот 

украинских на телевидении. Но они же заставили меня его выполнять». 

Уповноважений із захисту державної мови звертає увагу на те, що станом 

на сьогоднішній день в умовах війни на Донбасі та окупації Кримського 

півострова Російською Федерацією ведеться послідовна кампанія з дестабілізації 

ситуації в Україні зсередини. Одним із елементів такої кампанії є викривлене 

трактування як окремих історичних подій, так і гуманітарної політики, яка 

проводиться органами державної влади України в різних сферах, задля 

дискредитації самої ідеї існування незалежної Української держави, у якій 

забезпечується дотримання прав її громадян. 

Поширювані у передачі висловлювання та риторика її окремих учасників 

фактично є ретрансляцією інформаційних повідомлень та позиції, які 

створюються та оприлюднюються органами влади, посадовими особами та 
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пропагандистами держави-агресора Російської Федерації. Поширення подібних 

повідомлень здійснюється не лише на території самої Російської Федерації, у 

тому числі з використанням засобів масової інформації, але й на  міжнародній 

арені та безпосередньо на території України, у тому числі з використанням 

представників окремих політичних сил, громадських організацій та осіб, які 

співпрацюють з органами влади держави-агресора або сприяють чи намагаються 

сприяти їй у здійсненні агресії проти України.  

Це, зокрема, стосується спроб порівняння виконання норм чинного 

законодавства України з утисками та переслідуваннями єврейського народу. 

Уповноважений із захисту державної мови зауважує, що органи влади та 

пропаганда держави-агресора Російської Федерації, починаючи з 2014 року, 

постійно вдаються до спроб порівняння сучасної Української держави з 

нацистською Німеччиною, а становище національних меншин, які проживають 

на її території та використовують у побуті російську мову, - із становищем 

єврейського населення на території Німеччини та окупованих нею країн Європи 

під час Другої світової війни. Метою подібних спроб є не лише виправдання та 

«обґрунтування» «законності» агресії Російської Федерації проти України, 

окупації нею Кримського півострова та окремих районів Донецької та 

Луганської областей, але й також доведення нібито наявності у держави-агресора 

«законного права» «захищати» російськомовне населення на всій території 

України будь-якими засобами і методами, у тому числі тими, які порушують 

міжнародне право.  

Також Уповноважений із захисту державної мови звертає увагу, що деякі з 

наведених вище висловлювань учасників передачі містять ознаки маніпуляції, 

перекручувань та не відповідають дійсності.  

Це, зокрема, стосується тверджень щодо начебто запровадження «квот для 

російської мови» на телебаченні, «податку» для російськомовних газет, 

витіснення російської мови зі сфери обслуговування тощо.   

Уповноважений із захисту державної мови звертає увагу на те, що ані 

Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної», ані іншими законодавчими актами жодні квоти для російської мови 

не запроваджувалися. Норми статті 25 Закону України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної», які визначають порядок 

використання державної мови друкованими засобами масової інформації, станом 

на сьогоднішній день не набрали чинності. Крім того, видання друкованих 

засобів масової інформації іншими, ніж державна, мовами не забороняється. 

Натомість сама стаття спрямована на створення умов для недопущення 

дискримінації за мовною ознакою більшості громадян України, для яких 

державна (українська) мова є рідною, і які у зв’язку з цим мають право на 

отримання інформації державною мовою, у тому числі, через друковані засоби 

масової інформації.  

Жодних додаткових податків для будь-яких друкованих засобів масової 

інформації цим та іншими законами України, які регулюють порядок 

використання державної мови, не запроваджувалося.  
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Так само Уповноважений із захисту державної мови звертає увагу, що й 

чинна стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної», яка визначає порядок використання державної мови у сфері 

обслуговування, спрямована на забезпечення права громадян України на 

отримання інформації та послуг державною мовою. Ця потреба викликана тим, 

що в Україні протягом останніх років мали місце непоодинокі випадки 

дискримінації громадян України в частині відмови їм у наданні інформації та 

здійсненні обслуговування державною мовою суб’єктами господарювання не 

лише у приватному, але й у державному секторі. Випадки такої відмови 

неодноразово визнавалися судами як такі, що є дискримінаційними, а відмова у 

наданні інформації та послуг державною мовою – незаконною. Водночас, норми 

статті 30 Закону не є та не можуть бути дискримінаційними по відношенню до 

корінних народів або національних меншин України та їхніх мов, а навпаки 

передбачають для них додаткові гарантії щодо можливості персонального 

отримання ними інформації або послуг їхньою рідною мовою або іншою мовою, 

ніж державна.  

Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України є одним з 

обов’язків держави, про що, зокрема, зазначив Конституційний Суд України у 

рішенні від 14.12.1999 № 10-рп/99 у справі № 1-6/99 за конституційним поданням 

51 народного депутата України про офіційне тлумачення статті 10 Конституції 

України щодо застосування державної мови органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування та використання її в навчальному процесі в 

навчальних закладах України (справа про застосування української мови). 

Тому, як зазначає Уповноважений із захисту державної мови, демонстрація 

передачі з використанням подібних висловлювань у ефірі одного з українських 

телеканалів у 2021 році у період триваючої збройної агресії Російської Федерації 

проти України не сприяє залагодженню конфліктів у суспільстві, подоланню 

існуючих у частини українського суспільства стереотипів щодо норм Закону 

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та 

наданню глядачам цієї передачі збалансованої та коректної інформації щодо 

норм чинного законодавства, а натомість може сприяти розпалюванню 

ворожнечі на мовному ґрунті та дестабілізації ситуації всередині України.  

Національна рада листом від 19.01.2021 № 17/86 звернулася до Комісії з 

журналістської етики з проханням  висловити свою позицію щодо висловлювань 

в ефірі телеканалу «NEWSONE» у  передачі «Епіцентр української політики» 

04.01.2021 та у повторі 05.01.2021. 

Комісія з журналістської етики (вх. № 24/183 від 23.02.2021) зазначає, що 

незважаючи на те, що гість студії В. Піховшек досить тонко проводить лінію 

розколу за політичними та мовними поглядами, а висловлювання є достатньо 

обережними і лежать на межі між політичною дискусією щодо розвитку 

українського суспільства та заохоченням глядачів до певних дій, однак можна 

помітити їх спрямування на розмежування двох груп населення, одна з яких 

заохочується до дій проти іншої. Це також супроводжується образливими 



10 

 

виразами щодо україномовного населення, що свідчить про упередженість 

автора тез. 

У той же час ведуча навіть не намагається протиставити будь-який аргумент 

тезі пана Піховшека ані під час його монологу, ані після нього. З тези на початку 

передачі про те, що гість програми є її найкращим другом, можна дійти висновку, 

що Діана Панченко поділяє його слова. З огляду на таку мовчазну бездіяльність 

ведучої, а також на подальший повтор програми, Комісія з журналістської етики 

вважає, що телеканал припустився порушень пункту 15 Кодексу етики 

українського журналіста та висловлює телеканалу «NEWSONE» та ведучій Діані 

Панченко публічний осуд. 

Під час перевірки встановлено, що Редакційним статутом телеканалу у 

розділі 12 «Вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення» 

визначено: 

12.1. Не допускається використання Телерадіоорганізації для розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди 

винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних 

переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або 

майнового стану, соціального походження.  

12.2. У матеріалах, підготовлених і оприлюднених Телерадіоорганізацією, 

ніхто не може бути дискримінований через свою стать, сексуальну орієнтацію, 

вік, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження, 

майновий стан, хворобу, фізичні вади чи політичні уподобання. 

12.3. Телерадіожурналісти мають виключати у своїй роботі і повсякденному 

житті ідеї ксенофобії та дискримінаційного ставлення до людей за будь-якою 

ознакою та виявляти толерантність до кожної людини. 

12.4. В Україні існують різні національні і регіональні  «чутливі точки», які 

телерадіожурналісти мають поважати і відображати. Телерадіоорганізація 

зобов’язана бути точною і послідовною у їх висвітленні з метою уникнення 

стереотипів  чи кліше. 

12.8. Телерадіоорганізація повинна уважно ставитися до вживання термінів, 

які можуть виявитися образливими для певних груп населення, включно з 

термінами, які позначають цю групу. 

В’ячеслав Володимирович Піховшек є заслуженим журналістом України, 

працює у журналістиці з 1995 року, лауреат премії «Прометей–престиж» в 

номінації «Людина року» (1999 рік), у 2018 та 2019 роках визнаний найкращим 

у номінації «політичні експерти» Асоціації професійних політичних 

консультантів України. Таким чином, багаторічний досвід та визнаний в Україні 

фаховий рівень В. Піховшека є свідченням авторитету журналіста. До його 

думки дослуховується значна кількість аудиторії, а отже, він має усвідомлювати 

відповідальність перед цією аудиторією за свої висловлювання та має 

передбачати їх потенційних вплив та наслідки, а відтак має бути знайомий із 

нормами 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, 
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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. У зазначеній передачі  ведучою Д. Панченко 

не було вжито заходів щодо припинення висловлювань, що мали ознаки 

порушення вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та 

суперечили вимогам Редакційного статуту Товариства. 

Відповідно до пунктів б) та в) частини першої статті 60 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» творчий працівник телерадіоорганізації 

зобов’язаний перевіряти достовірність одержаної ним інформації та не 

допускати поширення інформації, передбаченої частиною другою статті 6 цього 

Закону. 

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. 

Невчинення керівником телерадіоорганізації або автором (авторами) 

програми та/чи передачі дій щодо недопущення трансляції програм або їх 

відеосюжетів, які сприяють розпаленню ворожнечі і ненависті в Україні, містять 

ознаки їх бездіяльності та невиконання вимог законодавства у сфері телебачення 

і радіомовлення. 

Слід наголосити, що при повторній трансляції передачі редакція телеканалу 

зобов’язана перевірити достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, 

адже повтори певних передач накладають додаткову відповідальність на 

телерадіоорганізації за поширення контенту. 

Проте повторна трансляція передачі «Епіцентр української політики» за 

участі В. Піховшека відбулася на телеканалі «NEWSONE» 05.01.2021 між 07:21 

та 09:00 без змін та/чи редакційної модерації, що свідчить про усвідомлену та 

цілеспрямовану дію редакції телерадіоорганізації. 

Ліцензіат ТОВ «Новини 24 години», м. Київ, ліцензія НР № 00034-м від 

26.06.2016, є супутниковим телевізійним каналом, який працює у форматі 

інформаційного мовлення. Подібний формат мовлення має забезпечувати 

аудиторію об’єктивною інформацією щодо подій в Україні та світі. Зоною 

впевненого прийому телеканалу є більшість країн Європи, України та 

європейської частини Російської Федерації.  Сигнал каналу – відкритий, не 

кодований. Хронометраж сюжету, про який йдеться, – біля 8 хвилин. Ведучою 

передачі та іншими творчими або редакційними працівниками телеканалу не 

було вжито заходів реагування на висловлення В. Піховшека, не було припинено 

правопорушення у прямому ефірі, не було висловлено своєї оцінки або 

альтернативної позиції з порушеного питання, представниками телеканалу не 

було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ, 

що може робити вплив мови ворожнечі на аудиторію значним.  

Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» українська мова є визначальним чинником і 

головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3759-12/print#n145
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протягом багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, 

становить переважну більшість населення країни і дала офіційну назву державі, 

а також є базовим системотвірним складником української громадянської нації. 

Таким чином, висловлювання В. Піховшека, поширені шляхом публічного 

оприлюднення в ефірі телеканалу «NEWSONE» у передачі «Епіцентр 

української політики» 04.01.2021 (початок о 21:00, пряма трансляція) та 

05.01.2021 (початок о 07:21, повтор передачі), є прямим та опосередкованим 

закликом до невизначеного кола глядачів щодо розпалення міжнаціональної 

ворожнечі, ненависті та нетерпимості, зокрема через заклики до створення у 

неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками 

агресивного протиставлення, конфронтації та посилення соціальної напруги, 

підбурення до агресії та насильства до осіб за ознаками приналежності до 

української нації, до осіб, які є носіями державної мови, що потенційно створює 

загрозу національній безпеці України, її територіальній цілісності, громадській 

безпеці та порядку, соціальній стабільності. Подібна діяльність журналіста та 

телерадіоорганізації, яка поширила вказану передачу, є формою зловживання 

свободою діяльності телерадіоорганізацій.  

Відтак, зважаючи на наведені вище факти, трансляція в ефірі телеканалу 

«NEWSONE» передачі «Епіцентр української політики» 04.01.2021 (початок о 

21:00, пряма трансляція) та 05.01.2021 (початок о 07:21, повтор передачі) має 

ознаки порушення ліцензіатом таких вимог чинного законодавства: 

абзаців четвертого частини другої 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; пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації 

або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження); 

пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію). 

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 № 47 від 19.02.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ, керуючись  абзацом четвертим частини 
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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», 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, абзацу 

четвертого частини другої статті 6, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. Визнати наявність закликів до розпалювання національної, расової чи 

релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі 

ТОВ «НОВИНИ 24 ГОДИНИ», м. Київ. 

3. 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 розпалювання 

національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). 

4. 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 

27.05.2021 № 689, без ПДВ.  

5. 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. 

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

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

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

ГОДИНИ», м. Київ.   
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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 

 


