
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 717 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(НР № 01544-м від 08.11.2019, 

супутникове ТБ, логотип: «НАШ») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України  

(вх. № 10/234 від 12.05.2021) з інформацією про пряму трансляцію 27.04.2021 в 

ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, ток-шоу «Важливе», в якому гостем студії 

Оленою Лукаш були висловлені твердження, що містили окремі ознаки 

прихованого заклику до агресивних дій, елементи розпалювання національної 

ворожнечі та ненависті, які в умовах активного застосування Російською 

Федерацією технологій гібридної війни проти України можуть завдати шкоди 

національній безпеці держави. 

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

(ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), 

зафіксовано пряму трансляцію передачі «Важливе» 27.04.2021 (у проміжок часу 

між 18:04 та 21:00) та повтори передачі 27.04.2021 (початок о 23:23, трансляція 

передачі закінчилась 28.04.2021 о 02:18), 28.04.2021 (у проміжок часу між 13:56 

та 14:59). 

Передача складалась з кількох частин з різними учасниками: у форматі 

«діалог з одним учасником» (двоє ведучих: Максим Назаров, Ангеліна Пичик 

та один гість: Олена Лукаш) та у форматі діалогу кількох запрошених до студії 

гостей. 

Моніторингом зафіксовано висловлювання:  

(27.04.2021 о 18:09, повтори: 27.04.2021 о 23:29 та 28.04.2021 о 14:01) 

Ведучий Максим Назаров: «Я розумію, що це вже рецепт на двох?». 

Олена Лукаш: «Да, это рецепт на двоих, и в дальнейшем такой 

неубиенный совершенно рецепт, о котором немного стеснительно говорить 

вслух, потому что все-таки народ же, да, голосует за мир. Как за Порошенко 

голосовали: «я прекращу войну, и она будет длиться часы, а не дни», да, так и 

за Зеленского: «я буду договариваться хоть с чертом для мира, и мы 

прекратим стрелять», но на самом деле для власти невероятно удобно, 

чтобы военные действия продолжались. Это снимает с нее 

ответственность за происходящее в стране, это дает возможность 

спокойно наживаться, грабить и затыкать рот всем оппонентам и при 



2 

 

этом для того, чтобы люди верили в какие-то мирные процессы, 

появляются фантазии по типу: «мы расширим формат», «мы создадим 

новый формат». Они имитируют процесс, а мы должны понимать, что на 

результат они не нацелены и при них результата не будет. Это первая 

проблема… А вторая проблема, мы уже про это говорили. Зеленский не 

субъектен, не ему решать, что будет с Украиной. Он отдал бразды 

правления, он, и Порошенко, и вся их команда отдали бразды правления 

Вашингтонскому обкому, который будет или нет урегулировать свои 

спорные отношения с Россией и Европой». 

(27.04.2021  о 18:10, повтори: 27.04.2021 о 23:30 та 28.04.2021  о 14:02) 

Ведучий Максим Назаров: «Зиск, давайте так. Порошенко, Зеленський – 

рецепт один на двох. Справа в тому, що, ну Ви ж знаєте, да, «две хозяйки на 

одной кухне – торт в мусорное ведро, в итоге», так і тут…». 

Олена Лукаш: «Тут никто не собирался готовить. Кухню грабят. Я вам 

про что… никого не интересует результат. Результат, то есть 

установление мирного процесса. Всех интересует процесс. Если бы 

хотелось потепления отношений с Донбассом, уже давно происходили бы 

какие-то действия – визиты, открытые экономический связи, социальные 

выплаты, гуманитарные миссии, минуя Минские соглашения, минуя. Если 

мы с вами как члены одной семьи хотим наладить отношения, то нам 

совершенно необязательно для этого цитировать друг другу статьи 

Кодекса о браке, семье или Гражданского кодекса, или закона Хаммурапи. 

Мы начинаем с вами налаживать отношения, да, налаживать отношения, 

урегулировать их. Власть Порошенко и их преемники, Зеленский, этого не 

собираются делать. Это слишком удобно. Слишком удобно». 

(27.04.2021 о 18:13, повтори: 27.04.2021 о 23:33 та 28.04.2021 о 14:05) 

Ведучий Максим Назаров: «Справа в тому, що, дивіться, це ж укол 

Зеленському і абсолютно, тут, знаєте, можна підтримати Петра 

Олексійовича, тому що, ну дійсно, ми не вірили, що Володимир Зеленський –  це 

та людина, це той головнокомандувач, який прийде заробляти на війні, але вже 

два роки, при Зеленському, війна триває досі. Тобто, значить, ця схема, про яку 

говорив Зеленський на адресу Порошенко – вона не працює. Значить, війна не 

завершується не тому, що на ній заробляють, а тому що… от що?» 

Олена Лукаш: «Давайте расширим рамку. Вопрос же не в том и не 

столько в том, что в Украине уже многие годы сформированы целые анклавы 

людей, которые занимаются контрабандой, торговлей оружия, там, живым 

товаром, которые зарабатывают на войне. Это разные люди. Кто-то из них 

стоит на линии огня, там, кто-то из них сидит в Министерстве финансов, но 

смысл один – они зарабатывают на войне, да, мы их называли «мародеры 

войны». Теперь же нам говорят, что это, наверное, единственная причина, да, 

и сейчас Порошенко как бы бросает перчатку в Зеленского и говорит: «может 

вы теперь зарабатываете на войне». А скажите пожалуйста, а кроме 

заработка на войне или борьбы с ним, что-то сделать можно? Ну вот что-то 

сделать можно в мирном процессе? Например, разработать порядок 

компенсации потерянного имущества жителям Донбасса или нормальную 
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жилищную программу для переселенцев, или какие-то гуманитарные 

инициативы. Я еще раз возвращаюсь к тому, что желание – это тысячи 

возможностей и я не увидела за два года у Зеленского никакого желания. 

Давайте вспоминать хотя бы даже то, с чем представители Зеленского 

обращаются к Донбассу: «Дорогие братья и сестры с Донбасса! 

Пожалуйте к нам обратно. Здесь вас ждет тотальная и принудительная 

украинизация, вас ждет здесь люстрация, вас ждет декоммунизация. Мы 

переименуем вам улицы, а несогласных мы поместим в лагеря для 

интернирования, мы про это пишем законопроект, у вас же там много 

паспортов. Для тех, кто не согласен, мы проведем процесс проверки вас на 

коллаборацию, возможно, кому-то из вас пора пожаловать в тюрьму. Нам 

очень жаль, но вы раковая опухоль. У вас немытые, нечесаные дети». Я же 

ничего не перепутала?».  

Ведуча Ангеліна Пичик: «И вообще Донбасса не существует».  

Олена Лукаш: «Я сейчас цитирую слуг народа. Да, и в результате, да, 

Донбасса не существует, это российский нарратив. Скажите, так зовут в 

гости? Так даже не проклинают. Так делают все для того, чтобы 

отторгнуть территорию и заработок на войне – это только часть 

проблемы. Большая проблема – это то, что украинской сегодняшней 

власти сильная субъектная единая Украина совершенно не нужна. За нее 

эти люди голосовать не будут. Курсом Порошенко, продолженным 

Зеленским, эти люди следовать не будут. Эти люди потребуют к себе 

отдельного внимания и отдельных, выписанных в Минском процессе и, 

там, честно завоеванных кровью со всех сторон, законодательных 

процедур. А кому вообще это нужно? Как удобно расправляться со всем – 

финансируйте терроризм, помогал врагу закрыть каналы, объявить врагом 

народа, госизмена, да, вот мы слышим госизмена от Зеленского постоянно, 

хотя я, честно говоря, немного вздрагиваю, когда это слышу, потому что 

Зеленский и его команда, рассуждающая о госизмене – это как, ну там, 

путана, читающая лекцию в церковно-приходском училище о морали. 

Люди, которые сдали все суверенные права, практически, да, 

Вашингтонскому и другим уважаемым обкомам, рассказывают нам о 

государственной измене. И тем не менее, оно ж работает. Оно работает. 

Потому что хорошо запуганный избиратель приравнивается к хорошо 

накормленному. И это работало, работает и будет работать. Эта схема, 

нарисованная еще во время палеолита. Это схема «разделяй и властвуй». 

Ничего, Зеленский, вот поверьте мне, я это говорю уже ровно два года, вот, 

да, вы и наш зритель не дадут соврать, ничего… будут меняться 

форматы, участники форматов, месседжи будут превращаться в 

триггеры, триггеры в кластеры, кластеры в конвергенции, картриджи, 

дедлайны, все что угодно. Нас будут все время отвлекать, как это «раз, два, 

три, четыре, пять – продолжаем телепать». Вот это телепание…». 

(27.04.2021 о 18:20, повтори: 27.04.2021 о 23:40 та 28.04.2021 о 14:12) 

Ведучий Максим Назаров: «Ну, от, ти зараз уявляєш собі зустріч 

Зеленського і Путіна, який сидить і обговорює ціну на газ, товарообіг, питання 
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трьох мільйонів українців у Росії і т.д. Як цю схему випрацювати? Да, як 

зустрітися і вирішити, а не базікати ще 7 років?». 

Олена Лукаш: «Нет смысла сейчас встречаться для того, чтобы что-то 

решить. Если встреча Зеленского и Путина произойдет, то, мне кажется, это 

будет встреча ради встречи. Зеленский не субъектен, он ничего не решает. Он 

ничего не может предложить здесь, внутри Украины, потому что показал за 

два года, что он не собирается исполнять никакие Минские соглашения, что 

он боится тех, кто расписывает ему двери, да, и устраивает небольшие, но 

громкие демарши. Что он совершенно не собирается работать с 

Парламентом со своим по реализации Минских и что у него мирным 

процессом занимаются люди, не будем называть их фамилии, для которых 

действительно вопрос Донбасса – это вопрос раковой опухоли и ничего они 

не собираются с ним делать…». 

Ведучий Максим Назаров: «Так на июнь готовиться встреча Шер-Хана и 

Маугли…». 

Олена Лукаш: «Очень хорошо. Это система ритуальных коз. Обычная 

система, как у животных: кто здесь хозяин – я здесь хозяин, где чья 

территория – вот моя территория…». 

Ведучий Максим Назаров: «А где здесь Украина, вот тут вот? Просто 

хочется понять?». 

Олена Лукаш: «Украины нет. Украина не субъектна. Мне очень жаль. 

Украина не может решить ни один простейший вопрос, например, тарифы, 

например, вакцина, например, управление собственными госпредприятиями, 

например «Мотор Сич». Ничего не может решить руководство Украины, ей 

через «Твиттер» указывают, куда ей идти и чем заниматься, кто что 

возглавит, и кто что кому должен. Ничего совершенно команда Зеленского 

уже сделать не может». 

(27.04.2021 о 18:21, повтори: 27.04.2021 о 23:41 та 28.04.2021 о 14:13) 

Ведуча Ангеліна Пичик: «Кажуть і не так. Вони кажуть про те, що вони 

не можуть через те, що їх не влаштовує порядок прописання Мінських 

домовленостей і оці кластери – це як спосіб натиснути на Європейський Союз, 

аби вони погодилися переписати позиції, особливо що стосується виборів і 

контролю над кордоном. Така є думка в Офісі Президента, ідея і через ці 

кластери протягнути, власне, наше бачення виконання Мінських угод». 

Олена Лукаш: «А с кем, с кем они будут согласовывать свои кластеры? С 

теми, кто не будет их исполнять? С теми, кто не будет? Ну вот можно все, 

что угодно говорить, еще раз, это игра на процесс. Это обычные ставки на 

то, что мы отвлечемся и снова поверим в некое миротворчество, ну, о чем вы 

говорите, ну какие кластеры. Ну, вот допустим, отойдем в принципе от 

вопроса границы, на секундочку, просто отвлечемся, да. Минские соглашения 

предусматривают особый порядок проведения местных выборов на Донбассе. 

Да, о каких местных выборах мы можем говорить, если даже жителям 

подконтрольной части Донбасса не дали проголосовать. Эти люди для 

Зеленского и команды, по моей оценке, унтерменши, недочеловеки. Они 

искренне и безнадежно ненавидят Донбасс и его проблемы, но очень 
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уверенно и успешно пользуются этой огромной бедой, огромным горем для 

того, чтобы здесь творить все, что угодно. Все, что угодно, потому что 

враг у ворот». 

(27.04.2021 о 18:26, повтори: 27.04.2021 о 23:46 та 28.04.2021 о 14:18) 

Ведуча Ангеліна Пичик: «О, до речі, як ви думаєте, якщо Володимир 

Зеленський зрозуміє, що він не зможе закінчити війну на Донбасі до кінця 

каденції, а, судячи з усього, до цього йде…». 

Олена Лукаш: «Он не собирается ее заканчивать. Вы неправильно 

ставите вопрос. Он не собирается заканчивать никакую войну». 

(27.04.2021 о 18:38, повтори: 27.04.2021 о 23:58 та 28.04.2021 о 14:30) 

Ведучий Максим Назаров: «І ви думаєте, що федерація, саме 

територіальний адміністративний устрій, нас врятує?». 

Олена Лукаш: «Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не 

федерация, возможно другое…устройство принятия решений в 

государстве, где представители территорий будут иметь право вето и в 

законодательной, и в исполнительной власти. И где ни одна идеология не 

будет признана доминирующей, и где мы все будем жить, уважая разность, 

а не убивая за эту разность. И где никто никому не будет навязывать, как 

жить, куда стремиться, во что стремиться, кого любить и так далее». 

(27.04.2021 о 18:40, повтори: 28.04.2021 о 00:00 та 28.04.2021 о 14:32) 

Ведучий Максим Назаров: «Не, ну то федерація, я маю на увазі. Тобто 

Італія, Україна – унітарні держави. І виняток те, що є федеративний округ, я 

про це. І ви це приймали. Тобто унітарність була від Львова до Харкова». 

Олена Лукаш: «Я вам хочу сказать, вот не дадут соврать мои 

подчиненные, в 2010-м меня назначили заместителем главы администрации 

президента Януковича. Я вошла туда, познакомилась со своим функционалом. 

В том числе в сферу моего виденья входило конституционное управление, и я 

вызвала начальника этого управления. Интересный очень парень, поговорила с 

ним и говорю, значит: «берите за основу Конституцию Германии, мы будем 

менять Конституцию». Он на меня посмотрел, я говорю: «это неизбежно». Я 

просто видела, как тяжело проходят выборы, и ни умом, ни сердцем не 

принимала страну, которая голосует против – анти-Янукович, анти-Ющенко, 

анти-Тимошенко, анти-Зеленский, анти-Порошенко, вот это все. Страна, 

которая так выбирает назло – она долго не протянет. И я вам клянусь, эти 

мысли у меня не вчерашние и не позавчерашние. Они у меня появились еще с 

2004-го года, когда эти противоречия невероятные обострились, когда мы 

поняли, что договариваться уже не получится, все время будет кто-то 

мстить и доминировать. А вот эта месть, доминирование, давление, да, 

уничтожение других прав, уничтожение инакомыслия никогда не дает 

развиваться. Вот вы хотя бы… вот просто экстраполируйте на свою личную 

семью – вы хотели бы таких членов семьи? Или вы хотели бы правильных, 

равных правил общежития? И даже если вы друг другу не нравитесь, и вы не 

очень хотите разделять общие праздники, там, и ценности, и все. Вы 

уважительно относитесь к тому, что у вас растут дети – их надо кормить, 

старики, ибо их надо содержать. А что сейчас происходит? Вот что сейчас 
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реально происходит? Хорошо, не федеративная, другая, иная модель, какая-

то прота…я, даже не понимаю, что за модель, которая позволит здесь 

установить равные правила, уважительные правила для каждой 

территории, возможности быть услышанными, возможности права вето, 

сделает президента ритуальной фигурой, ибо задолбал, ибо уже нет сил 

смотреть на вот эту всю деградацию, да, на Печерских холмах, и даст 

возможную надежду на установление новых правил общежития, и 

возможную надежду на развитие. Если нет – мы обречены». 

(27.04.2021 о 18:56, повтори: 28.04.2021 о 00:16 та 28.04.2021 о 14:48) 

Олена Лукаш: «От пойдите, попробуйте, найдите какой-то памятник 

и попробуйте его повредить. Любой, любой в Киеве. Уже не осталось тут 

практически ничего нормального. Любой, поэту какому-нибудь, и 

посмотрите, как быстро вас остановят сотрудники правоохранительных 

органов. А вот памятники военных времен, памятники нашим маршалам, 

памятные знаки, стелы, монументы – это все делать можно. Это 

фашисты в законе. Понимаете, чем… наверное же, сторонников 

фашистов в Украине всегда было какое-то минимальное количество, и они 

прятали свою, скажем, родовую память, любовь и надежды. Но при 

Порошенко и при Зеленском они расцвели буйным цветом, буйным цветом 

и сказать ничего нельзя».  

У вищезазначених висловлюваннях Олени Лукаш політичне керівництво 

України, її союзники у боротьбі з російською агресією оцінюються як джерело 

загрози та небезпеки, їхнім діям приписуються вмотивовані дії та агресивні 

наміри. У якості лексичних експлікаторів ворожнечі використовується 

відповідна лексика: «для власти невероятно удобно, чтобы военные 

действия продолжались. Это снимает с нее ответственность за 

происходящее в стране, это дает возможность спокойно наживаться, 

грабить и затыкать рот всем оппонентам…». 

Подібні висловлювання спрямовані на компрометацію політичного 

керівництва України, спроможні продемонструвати рівень їх агресивності, з 

метою посіяти страх і ненависть, як до держави загалом, так і окремих 

громадян України, розпалити національну ворожнечу та ненависть: «Давайте 

вспоминать хотя бы даже то, с чем представители Зеленского 

обращаются к Донбассу: «Дорогие братья и сестры с Донбасса, пожалуйте 

к нам обратно. Здесь вас ждет тотальная и принудительная 

украинизация, вас ждет здесь люстрация, вас ждет декоммунизация. Мы 

переименуем вам улицы, а несогласных мы поместим в лагеря для 

интернирования, мы про это пишем законопроект, у вас же там много 

паспортов. Для тех, кто не согласен, мы проведем процесс проверки вас на 

коллаборацию, возможно, кому-то из вас пора пожаловать в тюрьму. Нам 

очень жаль, но вы - раковая опухоль. У вас немытые, нечесаные дети…»;  

«Так делают все для того, чтобы отторгнуть территорию и 

заработок на войне – это только часть проблемы. Большая проблема — 

это то, что украинской сегодняшней власти сильная субъектная единая 

Украина совершенно не нужна»;  
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«Люди, которые сдали все суверенные права, практически, да, 

Вашингтонскому и другим уважаемым обкомам, рассказывают нам о 

государственной измене. И тем не менее, оно ж работает. Оно работает. 

Потому что хорошо запуганный избиратель приравнивается к хорошо 

накормленному. И это работало, работает и будет работать…»; 

«У него мирным процессом занимаются люди, не будем называть их 

фамилии, для которых действительно вопрос Донбасса – это вопрос 

раковой опухоли и ничего они не собираются с ним делать…»; 

«Он не собирается ее заканчивать. Вы неправильно ставите вопрос. 

Он не собирается заканчивать никакую войну». 

Для підсилення емоційного фону промовець використовує 

інтенсифікатори, які засвідчують те, що промовець намагається переконати 

глядача у своїй правоті:  

«Курсом Порошенко, продолженным Зеленским, эти люди следовать не 

будут. Эти люди потребуют к себе отдельного внимания и отдельных, 

выписанных в Минском процессе и, там, честно завоеванных кровью со всех 

сторон, законодательных процедур»;  

«Он не собирается заканчивать никакую войну»; 

«Украины нет. Украина не субъектна»;  

«Ничего не может решить руководство Украины, ей через «Твиттер» 

указывают, куда ей идти и чем заниматься, кто что возглавит, и кто что 

кому должен. Ничего совершенно команда Зеленского уже сделать не 

может»; 

«Если нет – мы обречены». 

З метою нав’язати певну уяву про дійсність, сформувати необхідне 

ставлення до неї, викликати необхідну реакцію, використовуються слова, які 

означають дії, які є негативними, можуть нанести шкоду: «Эти люди для 

Зеленского и команды, по моей оценке, унтерменши, недочеловеки. Они 

искренне и безнадежно ненавидят Донбасс и его проблемы…»; 

«Зеленский не субъектен, не ему решать, что будет с Украиной. Он 

отдал бразды правления, он, и Порошенко, и вся их команда отдали бразды 

правления Вашингтонскому обкому…»; 

Подібні форми вираження можуть мати більш потужний та руйнівний 

ефект у випадку використання засобів масової інформації, особливо в 

ситуаціях, які характеризуються соціальною напругою, а також під час війни та 

інших форм збройних конфліктів, чим характеризується загальний контекст в 

Україні з лютого 2014 року, яка залишається актуальною на дати трансляції 

передачі «Важливе». 

Покладання провини за збройну агресію Російської Федерації проти 

України на політичне керівництво України має ознаки заклику до розпалення 

національної ворожнечі та посилення вже існуючого військового протистояння, 

що може призвести до подальшого розпалення насильства та агресії на 

території окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), по всій 

території Україні загалом та на території покриття сигналом супутникового 

мовлення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, шляхом прямої вказівки глядачам 



8 

 

телеканалу на тих, кого зобразили як відповідальних та винних у насиллі та 

агресії і, таким чином, отримали додаткові ризики стати об’єктом насилля. 

Також, під час моніторингу передачі «Важливе» були зафіксовані 

неоднозначні твердження, що містили окремі ознаки прихованого заклику до 

агресивних дій та зміни конституційного ладу: «От пойдите, попробуйте, 

найдите какой-то памятник и попробуйте его повредить. Любой, любой в 

Киеве. Уже не осталось тут практически ничего нормального. Любой, 

поэту какому-нибудь, и посмотрите, как быстро вас остановят 

сотрудники правоохранительных органов…»; 

«Я не вижу другого правового способа, чем, возможно, не федерация, 

возможно другое… устройство принятия решений в государстве, где 

представители территорий будут иметь право вето и в законодательной, 

и в исполнительной власти. И где ни одна идеология не будет признана 

доминирующей, и где мы все будем жить, уважая разность, а не убивая за 

эту разность. И где никто никому не будет навязывать, как жить, куда 

стремиться, во что стремиться, кого любить и так далее», які в умовах 

активного застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни 

проти України можуть завдати шкоди національній безпеці нашої держави. 

Таким чином, трансляція передачі «Важливе» в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. 

Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), 27.04.2021 та 

28.04.2021 містить ознаки порушення вимог: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

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

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

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

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об’єктивну інформацію); 

- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» (Інформація 

не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини). 

Працівниками телерадіоорганізації 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. З боку працівників телеканалу не було спроби збалансувати 

однобічність та упередженість висловленої позиції. Телерадіоорганізацією не 

було надано альтернативної точки зору з питання, яке є чутливим для 

національної безпеки України, забезпечення прав та свобод громадян України. 

Фактично під час ефіру передачі «Важливе» відбувся не діалог, а монолог 

гостя, який час від  часу переривався ведучими, що ставили питання або 
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продовжували думку (і навпаки). Ведучі передачі не спростували і не 

поставилися критично до жодного висловлювання гостя передачі, щоб 

забезпечити надання глядачам достовірної та повної інформації, зокрема, не 

вжив жодних дій, щоб зупинити риторику, яка містить мову ворожнечі. 

Повтор передачі, що розпочався 27.04.2021 о 23:23 та закінчився 

28.04.2021 о 02:18, відбувся без змін чи редакційної модерації. 

Під час повтору передачі 28.04.2021 у проміжок часу між 13:56 та 14:59 

відбулась трансляція лише частини передачі, яка містила саме діалог з 

учасником Оленою Лукаш без змін чи редакційної модерації, що свідчить про 

усвідомлену та цілеспрямовану дію редакції телерадіоорганізації.  

Таким чином, ліцензіат надав платформу для поширення поглядів, які 

розпалюють ворожнечу та ненависть в Україні як у режимі прямої трансляції, 

так і повторних трансляцій у запису. 

Розглянувши лист Служби безпеки України (вх. № 10/234 від 12.05.2021), а 

також результати моніторингу телепрограми ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019), за 27.04.2021 та 28.04.2021, керуючись 

частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з 

питань телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 28 Закону 

України «Про інформацію», абзацом двадцять восьмим пункту 6 Доктрини 

інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 

25.02.2017 № 47/2017, абзацами третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ та 

пунктом 10 розділу VII Інструкції про порядок здійснення моніторингу 

телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів 

програмної послуги, оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 

115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012  

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

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017  

за № 1468/31336), Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити позапланову безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м 

від 08.11.2019), з метою перевірки дотримання вимог: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

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

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

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

телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об’єктивну інформацію); 
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- 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). 

2. Встановити строк проведення перевірки –  з 29.06.2021 по 09.07.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НАШ 365», м. Київ, у термін до 01.07.2021 надати Національній раді шляхом 

надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та матеріали, 

необхідні для проведення перевірки: 

- фотокопію (ксерокопію) журналу обліку передач за 27.04.2021 та 

28.04.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 27.04.2021 та 28.04.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАШ 365», м. Київ, у термін до 01.07.2021 надати 

Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, які 

сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телекомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 
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