
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 719 

 

10.06.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 16 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

супутникове мовлення, логотип: «НАШ»,  

Акт перевірки № 97 від 26.03.2021) 

 

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

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

зафіксовано трансляцію передачі «НАШ РАНОК» (03.02.2021 у часовому 

проміжку: з 07.00 до 10.50, прямий ефір, ведучі: Анастасія Гусарєва, Олександр 

Лірчук та Альона Чорновол), під час якої відбулась пряма трансляція брифінгу 

народного депутата України ІХ скликання Вадима Рабіновича з приміщення 

Верховної Ради України стосовно запровадження Указом Президента України 

санкцій проти народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа – 

За життя» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних з ним. 

Темою для обговорення гостями в студії у прямому ефірі телепередачі 

«НАШ РАНОК» також стало питання про введення в дію Президентом України 

Володимиром Зеленським рішення Ради національної безпеки і оборони України 

про запровадження санкцій проти народного депутата України з фракції 

«Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, 

пов’язаних з ним.  

Зміст передачі «НАШ РАНОК» в ефірі ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), 03.02.2021  

(у часовому проміжку: з 07.00 до 10.50) має ознаки порушення ліцензіатом вимог 

частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»;  

абзацу четвертого частини другої статті 6 та пунктів а), в) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.02.2021 рішенням № 185 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАШ 365», м. Київ,  

НР № 01544-м від 08.11.2019. 

На виконання наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/97 

 (зі змінами, відповідно до наказу голови Національної ради від 18.03.2021  

№ 5а/113) було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, за результатами якої складено Акт № 97 від 26.03.2021. 

Під час позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 25.02.2021 № 185 термін ТОВ «НАШ 365», м. Київ, надало 
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запитувані документи та пояснення, що відносяться до предмету перевірки 

(вх. № 16/1223 від 18.03.2021). 

У ході перевірки на підставі моніторингу зафіксовано такі висловлювання 

народних депутатів України В. Рабіновича, Ю. Бойка та ведучої передачі 

А. Гусарєвої:  
Анастасія Гусарєва, ведуча: «Пане Іване, переб’ю Вас на секунду. Брифінг 

співголови фракції «Опозиційна платформа – «За життя» Юрія Бойка. 
Почуємо».  

Юрій Бойко: «Мы будем бороться, и я уверен, что мы победим. Так будет, 
потому что за нами – правда».  

Вадим Рабінович: «Дорогие друзья… Дорогие друзья… Я же вам не мешал, 
и вы мне не мешайте. Вы знаете, я обращаюсь ко всем, у кого в семьях погибли 
близкие в Великую Отечественную войну. Они погибли, чтобы остановить 
фашизм. И то, что сегодня происходит, не стесняйтесь назвать словом 
«фашизм». Когда закрывают каналы, когда убивают журналистов, когда 
закрывают просто возможность людям открыть рот – это и есть фашизм. 
И фашизм сегодня пришел в зеленом виде, чего мы с вами в страшном сне не 
могли подозревать еще год назад. Я считаю и обращаюсь сегодня к тем, кто не 
может прокормить свои семьи. Я обращаюсь к тем, кто честно работал и не 
может на свою пенсию прожить. Я обращаюсь к тем, кто хотел жить в 
европейской стране. Это мрачное средневековье Зеленского не может быть 

Европой. Это фашизм в чистом виде. Жалко, что я пою плохо, я бы вам сейчас 
спел песню самую важную для нас: «Вставай, страна огромная!» И помните 
– «вставай на смертный бой!» Мы сегодня боремся с фашизмом не за себя и 
даже не за тарифы, мы боремся за возможность завтра жить в нормальной 
стране. Какой-то Наполеончик решил, что он может управлять страной, он на 
второй срок идет… Да ты первый добудь! Блин… хотел бы я вам сказать. 
Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы все в одном ряду, все в одном ряду – ряду 
тех, кто полностью защищает журналистов. И хочу сказать вам то, что начал 
говорить в зале. Сегодня ночью еще принято решение о создании боевой 

группы, которая будет нападать на журналистов, на депутатов, убивать их 
и запугивать. Созданы из 20 человек там, стержневых таких… Главный у 
них Стерненко сегодня. Сегодня увидите, что будет на наших улицах. 
Убийца Стерненко освобожден. Убивать можно. Зеленский разрешил. Бить 

журналистов можно. Зеленский разрешил. Закрывать каналы и рот людям - 
можно. Зеленский разрешил. А теперь убивать можно. Зеленский разрешил. 
Так вот… я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу 
перечислять от Чаушеску и до кого хотите… и кончили все одинаково! И 

ты, предавши народ Украины, кончишь так же. Спасибо!».   

Юрій Бойко: «Друзья мои, у нас будет очень много сегодня спикеров. Вы 
попросили всех депутатов, имеющих разное мнение, подойти высказаться. 
Поэтому, пожалуйста… У вас сегодня напряженный день, и мы пойдем дальше 
работать, но будут еще другие спикеры, будет очень много депутатов. 
Спасибо!».  
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Ведуча (Анастасія Гусарєва): «Почули думки депутатів у кулуарах 
Верховної Ради, ну от… стосовно того рішення, яке вчора пізно ввечері було 
ухвалене президентом, ввело в дію рішення Ради національної безпеки та 
оборони «Про накладання персональних санкцій на фізичних та юридичних осіб», 
зокрема це стосувалося народного депутата від «ОПЗЖ» пана Козака і … на 
діяльність телеканалів, які віднині вже її фактично припинили».  

Вадим Рабінович у своєму публічному виступі на телеканалі з логотипом 
«НАШ» використав один із головних фейкових постулатів російської державної 
пропаганди про те, що з 2014 року влада в Україні сповідує ідеологію 
«фашизму». У цих висловлюваннях використовується дискримінаційний, 
образливий та провокаційний термін із негативною конотацією «фашизм». 
Політичне керівництво України та союзники України у боротьбі з російською 
агресією оцінюються як джерело загрози та небезпеки, їх діям приписуються 
вмотивовані ідеологією «фашизму» деструктивні та агресивні наміри. 

Як відомо, до теперішнього моменту у світі не існує консенсусного 
визначення фашизму, втім вчені виокремили основні ознаки фашизму. Більшість 
з них погоджується, що фашизм у широкому розумінні – це узагальнена назва 
певної практики державного будівництва, крайніх правих політичних рухів та 
ідеологій, які проповідують форму правління диктаторського типу, 
характерними ознаками якої є відособлення за расовою ознакою, проголошення 
вищості однієї нації над іншими, тоталітаризм, мілітаристський радикальний 
етнонаціоналізм, ксенофобія і антисемітизм, антилібералізм, реваншизм, 
однопартійність і вождизм, експансіонізм, зневага до виборної демократії, 
заперечення прав і свобод людини, віра в панування еліт і природну соціальну 
ієрархію, етатизм, корпоративізм, застосування насильства і терору для 
придушення політичних супротивників і будь-яких форм інакомислення, 
виправдання війни як засобу вирішення міждержавних проблем. 

В. Рабінович під час свого виступу на брифінгу публічно охарактеризував 
сучасну форму правління та політичний режим в Україні як фашизм, що не 
відповідає реаліям та чинному законодавству. 

Так, відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 

Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов'язком держави. 

Згідно зі статтею 5 Конституції України, Україна є республікою. Носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні 
належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами 
або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. 
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Відповідно до статті 21 Конституції України, усі люди є вільні і рівні у 
своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
непорушними. 

Згідно зі статтею 24 Конституції України, громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути 
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних 
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 

Наведені чинні правові норми Конституції України та практика 
демократичного політичного процесу в нашій державі повністю спростовують 
висловлювання В. Рабіновича про нібито встановлення фашистського режиму в 
Україні. Але про це ведучими передачі «НАШ РАНОК» не було зазначено у 
жодному коментарі після трансляції зазначеної частини брифінгу. 

Подібні висловлювання В. Рабіновича спрямовані на компрометацію 
політичного керівництва України, покликані продемонструвати рівень їх 
агресивності, порівнюючи і ототожнюючи їх із загальновизнаними історичними 
прикладами і зразками людиноненависництва з метою посіяти страх і ненависть 
як до окремих громадян України, так і України як держави загалом, розпалити 
національну ненависть: «Вставай, страна огромная!» И помните – «вставай 
на смертный бой!» Мы сегодня боремся с фашизмом не за себя и даже не за 
тарифы, мы боремся за возможность завтра жить в нормальной стране», 
«Сегодня ночью еще принято решение о создании боевой группы, которая 

будет нападать на журналистов, на депутатов, убивать их и запугивать. 
Созданы из 20 человек там, стержневых таких… Главный у них Стерненко 
сегодня. Сегодня увидите, что будет на наших улицах. Убийца Стерненко 
освобожден. Убивать можно. Зеленский разрешил. Бить журналистов 

можно. Зеленский разрешил. Закрывать каналы и рот людям - можно. 

Зеленский разрешил. А теперь убивать можно. Зеленский разрешил». 

Вищезазначені вислови спрямовані на створення панічних настроїв серед 
громадян, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення 
додаткової напруги у суспільстві та протестних настроїв, розпалювання 
ворожнечі між людьми. 

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, щоб припинити правопорушення під час прямої трансляції. 

Окрім того, В. Рабіновичем було порушено базисний правовий принцип 
презумпції невинуватості, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні 
злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у 
порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який 
набрав законної сили: «Убийца Стерненко освобожден. Убивать можно. 

Зеленский разрешил. Бить журналистов можно. Зеленский разрешил. 

Закрывать каналы и рот людям - можно. Зеленский разрешил. А теперь 

убивать можно. Зеленский разрешил». 
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Під час безвиїзної позапланової перевірки розглянуто надані ліцензіатом на 

виконання пунктів 3, 4 рішення Національної ради від 25.02.2021 № 185 

матеріали та документи, що належать до предмету перевірки, а саме: копію 

журналу обліку передач за 03.02.2021; копію сітки мовлення за 03.02.2021; копію 

Редакційного статуту ТОВ «НАШ 365». Дані матеріали було звірено з актом 

моніторингу, проаналізовано запис ефіру за 03.02.2021, а також взято до уваги 

пояснення, підписане директоркою ТОВ «НАШ 365» О.О. Рудік. 

На думку ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у рішенні Національної ради № 185 «не 

взято до уваги те, що наведені судження Вадима Рабіновича мали оціночний 

характер, мали ознаки критики та оцінки вчинків, вираження власних думок 

щодо суспільно важливих тем, в результаті чого Національною радою було 

зроблено неправильні висновки». 

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України  

«Про інформацію», 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). 

Уповноваженими особами Національної ради було встановлено, що 

наведені твердження В. Рабіновича не можуть вважатися оціночними 

судженнями, оскільки вказані висловлювання тлумачаться як такі, що містять 

фактичні дані, що можуть бути перевірені:  

«Сегодня ночью еще принято решение о создании боевой группы, 

которая будет нападать на журналистов, на депутатов, убивать их и 

запугивать. Созданы из 20 человек там, стержневых таких… Главный у них 

Стерненко сегодня. Сегодня увидите, что будет на наших улицах. Убийца 

Стерненко освобожден. Убивать можно. Зеленский разрешил. Бить 

журналистов можно. Зеленский разрешил. Закрывать каналы и рот людям 

- можно. Зеленский разрешил. А теперь убивать можно. Зеленский 

разрешил». 

Таким чином, В. Рабінович стверджує про так звану злочинну організацію, 

яка нібито створена з дозволу вищого керівництва держави для скоєння особливо 

тяжких злочинів проти журналістів та депутатів. Все це озвучується 

В. Рабіновичем у контексті введення в дію Президентом України В. Зеленським 

рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження 

санкцій проти народного депутата України, члена фракції «Опозиційна 

платформа – За життя» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних з 

ним, у тому числі телерадіоорганізацій.    

Уповноваженими особами Національної ради було зроблено висновок, що 

вказані висловлювання не є оціночними судженнями відповідно до Закону 

України «Про інформацію», оскільки були викладені народним депутатом 

України як фактичні дані, без використання мовно-стилістичних засобів 

(вживання гіпербол, алегорій, сатири). Вказані твердження були спрямовані на 

широке коло телеглядачів з метою створення панічних настроїв серед інших 
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журналістів, депутатів та громадян України, у зв’язку зі «створенням так 

званої бойової групи для вбивств зазначеної категорії громадян».  

Під час прямої трансляції висловлювань В. Рабіновича, які мали явні ознаки 

розпалювання ворожнечі, ведуча передачі не вжила всіх можливих заходів щодо 

припинення правопорушення, але зробила коментар, що озвучені 

висловлювання стосувалися «…того рішення, яке вчора пізно ввечері було 

ухвалене президентом, ввело в дію рішення Ради національної безпеки та 

оборони «Про накладання персональних санкцій на фізичних та юридичних 

осіб…». 

Відтак, зважаючи на вищенаведені факти, трансляція частини брифінгу за 

участі народних депутатів України, членів фракції «Опозиційна платформа –  

За життя» В. Рабіновича та Ю. Бойка у передачі «НАШ РАНОК» (03.02.2021 у 

часовому проміжку з 10.15 до 10.17) в ефірі ТОВ «НАШ 365» є порушенням 

ліцензіатом таких вимог чинного законодавства: 
- 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), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов`язана: дотримуватися 
законодавства України та вимог ліцензії; поширювати об`єктивну інформацію);  

- частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»  
(Інформація не може бути використана для закликів до повалення 
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 
свободи людини).  

Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 
телебачення і радіомовлення» свідчить про наявність закликів до розв`язання 
агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи 
релігійної ворожнечі та ненависті і 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 № 97 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, заслухавши пояснення уповноваженого представника 

цієї компанії, 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 
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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, вимог частини першої 

статті 28 Закону України «Про інформацію», абзацу четвертого частини другої 

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

«Про телебачення і радіомовлення».  

2. Визнати наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті, які були поширені в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ. 

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’язування 

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). 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 

10.06.2021 № 719, без ПДВ.  

5. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «НАШ 365», м. Київ, протягом місяця з дня 

ухвалення 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.  
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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 
 

 


