
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 720 

 

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 № 98 від 26.03.2021) 

 

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

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

зафіксовано пряму трансляцію 04.02.2021 о 15.04 передачі «Марафон» за участю 

народного депутата України VII та VIII скликань Євгена Балицького (ведучі: 

Артем Нікіфоров та Ольга Веремій) та повтор передачі 05.02.2021 о 01.21, в якій 

було поширено висловлювання (04.02.2021 у проміжку часу: з 15.44 до 15.52, 

05.02.2021 у проміжку часу: з 02.01 до 02.10). 

Тож, трансляція в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 04.02.2021 (початок о 

15.04), 05.02.2021 (початок о 01.21) передачі «Марафон» та неодноразовий показ 

(трансляція) плашок з текстом, що містить терміни «фашист» та «нацист» по 

відношенню до лідера громадської організації «С14» Євгена Карася (трансляція 

04.02.2021 о 13.38, 13.43, 13.51, 14.00, 14.14, 21.39; 05.02.2021 о 05.08), має 

ознаки порушення ліцензіатом вимог: абзаців четвертого, шостого частини 

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

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

інформацію». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.02.2021 рішенням № 186 

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

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/96 від 26.02.2021  

(зі змінами до наказу голови Національної ради від 26.02.2021 № 5а/96,  

внесеними наказом голови Національної ради № 5а/112 від 18.03.2021) було 

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

результатами якої складено Акт № 98 від 26.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом № 17/348 від 01.03.2021. 

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

(НР № 01544-м від 08.11.2019, логотип: «НАШ»), зафіксовано пряму трансляцію 

04.02.2021 о 15.04 передачі «Марафон» за участю народного депутата України 

VII та VIII скликань Євгена Балицького (ведучі: Артем Нікіфоров та Ольга 

Веремій) та повтор передачі 05.02.2021 о 01.21, в якій було поширено 
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висловлювання (04.02.2021 у проміжку часу: з 15.44 до 15.52, 05.02.2021 у 

проміжку часу: з 02.01 до 02.10):  

Ольга Веремій, ведуча: «Пане Євгене, вже Балицький, у мене до Вас 

запитання, от, одні Євгени. Євген Карась пропонував моїм колегам, кожному, 

правда, різний цінник там кидав… комусь 10 тисяч доларів, комусь 15 тисяч 

доларів. І от мені цікаво, де він їх збирати буде? Да… Коли в його декларації, 

здається за 2019 рік, ми побачили офіційно зароблених тільки 18 тисяч гривень. 

Питаннячко – звідки гроші?». 

Євген Балицький: «Ну, очень трудно ответить на Ваш вопрос, потому что 

я не Євген Карась, но, я думаю, что денежки оттуда же, откуда и Петра 

Порошенка. Это денежки, наворованные у своего народа за 5 лет, которые… 

Порошенко ограбил страну, действуя в интересах иностранных агентов других 

государств, Америки например, своего лепшего друга-демократа Байдена и т.д. 

То есть они страну обокрали, а, естественно, деньги куда пошли? Они ж пошли 

не только американцам, но и достались частично нашим местным патриотам 

олигархам, поэтому… ну тут все понятно. Просто удивляться не приходится, 

потому что страна находится в оккупации. Одна часть страны находится в 

оккупации у западных партнеров, другая часть страны находится под влиянием 

восточных наших, так сказать, партнеров. Поэтому, ну представьте себе, вот 

мы удивляемся, что закрывают телеканалы, ну вот если бы во времена 

фашистской Германии, когда была оккупирована Украина и здесь бы допустим 

там какие-то возмущались: как же так, почему закрыли, там, партизанский 

телеканал какой-нибудь или, там, почему партию какую-нибудь закрыли, там, 

левых эсеров. Да нельзя возмущаться, мы находимся под влиянием. Старший 

товарищ нам платит денежки, он дает у нас, даже не дает, кредит, а 

размещает у нас свой кредит без нашего ведома. Землю нашу продает, как 

считает нужным, без спроса у людей. Поднимает тарифы под воздействием 

международного валютного фонда. Делает нам любые ставки, все что хотят 

они здесь и делают. Они закроют телеканалы, как им удобно. Не возмущайтесь, 

не удивляйтесь, потому что ну кто будет спрашивать девочку, что ей делать, 

спрашивать надо у сутенера, он говорит ей, что надо делать, а она делает за 

тарелку супа, там, за похлёбку какую-нибудь. Поэтому мы сегодня не 

находимся, мы сегодня не распоряжаемся своей страной, мы не распоряжаемся 

своими активами. То есть мы выбрали не Зеленского… там, а Киренского 

какого-нибудь или там… я не знаю, этого Скуропатского… ну какая разница… 

Это не наш президент, хоть мы за него вроде как голосуем, демократия в 

полный рост, но на самом деле мы под полным влиянием Запада, и они сделают 

то…». 

Ольга Веремій, ведуча: «Ні, пане Євгене, це наш президент, розумієте? Це 

президент всієї країни. Це мій президент, це Ваш президент, це президент того 

ж Євгена Карася і я, от вкотре, повторю Вам своє запитання, яке було до цього: 

як має вчинити президент, президент усіх, президент демократичної держави, 

величезної такої, яка в центрі Європи, яка у всіх на виду... Що він має зробити: 

написати пост… я не знаю… От коли у батьків Віталія Шабуніна горить 
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будинок, я, звичайно, співчуваю по-людськи, він пише пост. Чи має бути тут 

реакція, чи ні? А якщо не його, то чия?». 

Євген Балицький: «Оль, ну Вы говорите про большую страну… Да, страна 

большая, но… демократическая эта страна или не демократическая, ответьте 

на вопрос сначала. Вот вы хотите, чтобы я сказал про демократическую 

страну… какая мы демократическая страна, в которой в центре города, 

столицы убивают людей сотнями, и это не расследуется. Убивают 

журналистов – это не расследуется. Сжигают в Одессе людей заживо. Не 

сепаратистов каких-нибудь там… российских бурят там… боевых, а 

украинцев! И это не расследуется. Мы демократическая страна или страна, 

находящаяся под полным влиянием, под полным контролем тех… бенефициаров, 

которые победили на Майдане, которые сместили режим, ограбили страну, 

курс страны угрохали?». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Євгене, от це важливо… от ми коли говоримо 

про… там… впливи внутрішні, зовнішні… ну от дивіться, якщо ми подивимося… 

там… Карась… тих, хто з ним, давайте так… зірка Карася зійшла за 

президентство Петра Порошенка. Вчора Петро Порошенко запитувався, чому 

не закрито канал «НАШ». Ну, знаєте, це не треба бути «семи пядей во лбу», 

щоб побачити цей зв’язок. Але запитання не про це. Дивіться… от те, що у нас 

відбувається негативне в країні… воно робиться руками, ну вибачайте за таку 

аналогію...».  

Євген Балицький: «…полицаев». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Петренків, Шевченків… хто там… Іваненків. 

Це не робиться руками Джона Сміта, Томаса…». 

Ольга Веремій, ведуча: «Було б дивно, якби робилося». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Так, Євгене… Просто яка різниця… чому наші 

співвітчизники, наші українці таке роблять? Чи то вони будуть скеровуватись 

своїми власними «жажда і нажива», чи тому, що їм хтось вказує… яка різниця 

є цей вплив чи немає? Якщо ми такі українці, от ми такі…».  

Євген Балицький: «Ну, вы Библию читали?» 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Читали». 

Євген Балицький: «Почитайте про Иуду. Про Иуду прочитайте. 

Посмотрите, что было во Вторую мировую войну, Великую Отечественную. 

Иуды, вот эти полицаи в Бабьем Яру, людей убивали. Это ж делали не Вермахт, 

это даже не СС почти что, это делали… Это делали наши с вами 

співвітчизники, як то кажуть, которые 5 лет до этой войны… или 7 лет… 

забирали хлеб. Они ж не с Кемерово приехали во время так называемого 

Голодомора… Это ж наши с вами делали соседи… ну не наши, а наших дедов. 

Это ж они забирали хлеб, это ж не с Владивостока приехал парень с наганом, 

свои же забирали. Свои же убивали евреев в Бабьем Яру и не только евреев… 

Там лежит 140 тысяч наших с вами соотечественников. Это они, которые 

сегодня ходят и руку поднимают кверху. Вы понимаете, что это свои же 

делали… Это те же Иуды, которые продали свой народ, свою веру. Которые 

согласились на переименование церквей, которые согласились на 

переименование улиц, которым все равно, как… Им, главное, к кормушке… 
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чтобы сегодня задница была в тепле, а там Карась или не Карась, ну какая 

разница. Найдется другой полицай. Это состояние, внутреннее состояние 

целого пласта людей, которые никогда не могут смириться с тем, что их деды 

проиграли во Второй мировой войне, потому что они воевали на стороне 

фашистов эти все СС-дивизия «Галичина» ... я ничего не путаю! СС-дивизия 

«Галичина»! А сегодня политкорректно говорить: дивизия «Галичина» или 

«Нахтигаль». Ну, понимаете, что этот конфликт долго будет внутри страны. 

Объединения страны нет. Я вам говорю о том, что президент… он наш, 

конечно, я даже за него во ІІ-м туре голосовал. Но это президент! Какой бы ни 

был другой, это будет не Зеленский, а Киренский, но он все равно будет 

вынужден работать в контексте тех, кто заплатил за Майдан, в контексте 

тех, кто создал эту ситуацию в стране, грабит страну, уничтожает 

стариков, разваливает экономику и медицину для того, чтобы наши люди как 

можно больше уезжали из страны. Молодые ребята ехали во время Второй 

мировой войны, их вагонами вывозили, как скот на запад, а сегодня они в купе 

туда едут. Ну разница-то в чем. План такой же точно выполняется: 

разграбить эту страну богом забытую, у нас создать хаос. Можно ли бороться 

за свободу слова, закрывая телеканал? Ведь на ком Зеленский пришел к власти? 

Он пришел к власти именно на этих телеканалах – на вас, на «NEWSONE», 

потому что только они… вы его показывали». 

Артем Нікіфоров, ведучий: «Євгене, ну він прийшов ще завдяки одному 

центральному, не інформаційному, зокрема, який надавав йому… Ну «1+1», що 

ми тут йорнічаєм…». 

Під час здійснення перевірки уповноваженими особами Національної ради 

встановлено наступне:  

1. Щодо висловлювання: «Поэтому, ну представьте себе, вот мы 

удивляемся, что закрывают телеканалы, ну вот если бы во времена фашистской 

Германии, когда была оккупирована Украина и здесь бы допустим там какие-то 

возмущались: как же так, почему закрыли, там, партизанский телеканал какой-

нибудь или, там, почему партию какую-нибудь закрыли, там, левых эсеров. Да 

нельзя возмущаться, мы находимся под влиянием. Старший товарищ нам 

платит денежки, он дает у нас, даже не дает, кредит, а размещает у нас 

свой кредит без нашего ведома», «Ну, понимаете, что этот конфликт долго 

будет внутри страны. Объединения страны нет». 

Відповідно до статті 1 Конституції України, Україна є суверенна і 

незалежна, демократична, соціальна, правова держава. 

Згідно з частиною другою статті 5 Конституції України, носієм суверенітету 

і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо 

і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Рішенням Конституційного Суду України у справі № 1-5/2005 від 5 жовтня 

2005 року № 6-рп/2005 встановлено, що положення «носієм суверенітету... є 

народ», що закріплює принцип народного суверенітету, згідно з яким влада 

Українського народу є первинною,  єдиною і невідчужуваною,  тобто органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють владу в 

Україні,  що походить від народу. 
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Після подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час 

Революції гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 

людини та європейське майбутнє України, Російська Федерація (далі – РФ) 

почала активно транслювати у медіа наратив, у межах якого було зроблено 

спробу показати Україну як «державу, що не відбулася». Така «теза» 

використовується, зокрема, з метою дестабілізації ситуації в Україні, 

негативного психологічного впливу та маніпуляцій по відношенню до громадян 

країни, задля намагання надання легітимності тимчасовій окупації АР Крим та 

міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей.  

За допомогою відповідних наративів РФ прагне не лише показати 

неспроможність влади вирішувати внутрішні проблеми держави, але й хибність 

обраного шляху європейської інтеграції, неспроможність керівництва України 

впроваджувати реформи, представлення українських політиків залежними від 

зовнішнього впливу.  

Під час здійснення перевірки враховано, що на протидію розпалювання 

ворожнечі та ненависті спрямовані, зокрема, Міжнародна конвенція про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародний пакт про громадські 

та політичні права, Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність та відповідний 

факультативний Протокол до неї, Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи 

№ 97(20). 

Відповідно до аналітичної записки Національного інституту стратегічних 

досліджень «Суспільно-політичний вимір протидії мові ворожнечі 

(нетерпимості) в Україні», мова ворожнечі (нетерпимості) – всі види 

висловлювань, які поширюють, підбурюють, заохочують чи виправдовують 

расову ненависть, ксенофобію, антисемітизм або інші форми ненависті, що 

ґрунтується на нетерпимості, що зокрема, виявляється як войовничий 

націоналізм та етноцентризм, дискримінація та ворожість стосовно меншин, 

мігрантів і осіб іноземного походження (запропоновано рекомендацією Комітету 

міністрів Ради Європи № 97(20). 

Дана аналітична записка також містить положення, відповідно до якого 

«постійне вживання мови ворожнечі нагнітає у суспільстві негативний 

психоемоційний стан, почуття ворожості, недовіри та нетерпимості, руйнує 

соціальні зв’язки між громадянами, що підриває суспільно-політичну 

стабільність». 

Взято до уваги щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини за 2019 рік, у якій зазначено, зокрема, що впродовж 2019 року 

особлива увага Уповноваженого приділялась питанням запобігання 

дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, етнічного (національного) 

походження, протидії поширенню мови ворожнечі стосовно національних 

меншин та вчиненню злочинів на ґрунті національної нетерпимості. 

Відтак, народним депутатом України VII та VIII скликань Євгеном 

Балицьким було використано телерадіоорганізацію для пропаганди та 

розпалювання національної ворожнечі і ненависті шляхом просування 

акцентованого наративу РФ про «зовнішнє управління», до розповсюдження 

якого часто активно залучають проросійських коментаторів, проросійських 
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журналістів, афілійованих з Росією іноземних «експертів», якими і 

поширюються заяви про «зовнішнє управління», що створює значну соціальну, 

національну напругу, унеможливлює реалізацію соціально-економічних 

програм, перешкоджає спільним діям органів державної влади із громадськістю, 

веде до загострення протистояння різних соціально-політичних груп у 

суспільстві. 

Працівниками ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не лише не було вжито заходів 

щодо припинення правопорушення у прямому ефірі, а й не було внесено змін у 

відповідну передачу під час повторної трансляції у запису. 

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, що додатково 

свідчить про відсутність редакційної модерації зі сторони телерадіоорганізації.  

2. Щодо висловлювання: «Иуды, вот эти полицаи в Бабьем Яру, людей 

убивали. Это ж делали не Вермахт, это даже не СС почти что, это 

делали… Это делали наши с вами співвітчизники, як то кажуть, которые 5 

лет до этой войны… или 7 лет… забирали хлеб», «Свои же убивали евреев в 

Бабьем Яру и не только евреев», «Там лежит 140 тысяч наших с вами 

соотечественников. Это они, которые сегодня ходят и руку поднимают кверху. 

Вы понимаете, что это свои же делали». 

Відповідно до Указу Президента України № 567/2020 від 15.12.2020 «Про 

заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи 

щодо подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника 

«Бабин Яр» було постановлено здійснити низку заходів з метою гідного 

вшанування пам’яті жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації міста 

Києва, та у зв'язку з 80-ми роковинами від початку трагічних подій у Бабиному 

Яру - масового вбивства євреїв, українців, ромів та осіб інших національностей. 

Проєкт «Бабин Яр: пам’ять на тлі історії. Путівник для вчителя: збірник 

навчально-методичних розробок шкільних занять на основі віртуальної виставки 

та документального фільму», здійснений за підтримки Українського інституту 

національної пам’яті та Благодійної ініціативи «Українсько-єврейська зустріч» 

(Канада), зокрема, визначає наступне: «Бабин Яр у Києві – це складний 

історичний символ. Упродовж століть це місце було багатонаціональним і 

багатоконфесійним некрополем. До світової історії Бабин Яр увійшов восени 

1941 року, коли упродовж двох днів тут було вбито майже 34 тисячі київських 

євреїв – лише через те, що нацистська Німеччина прагнула знищити євреїв у 

всьому світі. Тому Бабин Яр став одним із символів Голокосту. Під час війни в 

цьому місці вбивали та ховали не лише євреїв. Серед загиблих були також роми, 

пацієнти психіатричної лікарні, діячі українського націоналістичного руху, 

радянські військовополонені, підпільники, цивільні заручники та засуджені 

окупаційною владою на смерть. Кількість жертв, за оцінками істориків, сягає 

щонайменше 100 тисяч людей, більшість з яких (понад дві третини) були 

євреями. 

Жорстокі вбивства часів окупації стали надто знаними, надто важливими, 

щоб їх оминули політичні інтереси. Майже одразу по війні Бабин Яр став 
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об’єктом політичних зловживань і маніпуляцій та боротьби за право пам’ятати. 

Радянський режим упродовж десятиріч намагався знищити сам Яр і пам’ять про 

його жертви.  

Акцентуючи увагу на одних історичних подіях та ігноруючи інші, деякі 

суспільні та політичні групи дотепер намагаються перетворити історію на 

паралельні «власні» версії подій і транслювати свою «правильну», 

«ексклюзивну» пам’ять. Вшанування місця загибелі та повага до гідності жертв 

при цьому не завжди на першому місці». 

Намагання народного депутата України VII та VIII скликань Євгена 

Балицького через відповідні вислови спотворити історію України, створити 

соціальну напругу шляхом підміни історичних фактів та подій, спроба запобігти 

зростанню рівня освіти та публічної роботи з історією, пропагуючи та 

розпалюючи національну ворожнечу та ненависть через поширення російських 

наративів про нібито причетність українців до трагедії, зокрема, Бабиного Яру, 

зневажання пам'яті жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації міста 

Києва, свідомо пропагує та розпалює національну ворожнечу та ненависть. 

Працівниками ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не було вжито заходів щодо 

припинення правопорушення у прямому ефірі та не було внесено змін у 

відповідну передачу під час повторної трансляції у запису. 

У зв’язку з цим зауважено, 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, що додатково свідчить про відсутність редакційної модерації зі 

сторони телерадіоорганізації.   

3. Щодо висловлювання: «Они ж не с Кемерово приехали во время так 

называемого Голодомора». 

Вшанування пам'яті мільйонів співвітчизників, які стали жертвами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідків, врегульовано, зокрема, 

Законом України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», Указом 

Президента України «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів»  

N 310/98 від 26 листопада 1998 року, Указом Президента України «Про 

відзначення Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій»  

№ 1644/2005 від 22 листопада 2005 року, Указом Президента України «Про 

заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів» № 480/2016 від 1 листопада 

2016 року. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в 

Україні», Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського 

народу. 

Змістом статті 2 цього Закону вказано, що публічне заперечення 

Голодомору 1932-1933 років в Україні визнається наругою над пам'яттю 

мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і є 

протиправним. 

Брошура «Голодомор. Геноцид українського народу 1932–1933», випущена 

на замовлення Українського інституту національної пам’яті, підтверджує, що 

«Голодомор – штучно створений у 1932–1933 роках більшовицьким режимом 
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СРСР голод, від якого загинули мільйони українців. Аналоги подібним злочинам 

у світовій історії як за масштабом, так і за жорстокістю й цинізмом методів його 

здійснення важко знайти. Багато десятиліть у Радянському Союзі (СРСР) тема 

Голодомору перебувала під суворою забороною. Навіть люди старшого 

покоління, яким вдалося пережити цю трагедію, не наважувалися говорити про 

неї публічно. І лише після здобуття Україною незалежності правда про 

Голодомор повертається до пам’яті народу, стає його болем, реквіємом і 

одночасно символом незнищенності нації». 

Історичні факти, зазначені у відповідній брошурі Українського інституту 

національної пам’яті, продовжуються: «Україна в 1932–1933 роках пережила 

страшну трагедію – Голодний Мор, який забрав життя мільйонів наших земляків. 

Жорстокість Голодомору полягає передусім у тому, що голод не був наслідком 

стихійного лиха, посухи або неврожаю, він став результатом навмисної політики 

більшовицького режиму. Шляхом насильницького вилучення продовольства, 

блокади сіл та цілих районів, заборони виїзду за межі охопленої голодом 

України, згортання сільської торгівлі, репресій супроти незгодних тоталітарна 

система створила для українців умови, які були несумісні з життям. Така 

політика більшовицького режиму – злочин проти людяності, який відповідає 

Конвенції ООН про геноцид. 

Згідно зі статтею 2 Конвенції геноцидом визнаються дії, які вчиняються  

«з наміром знищити, цілком або частково, яку-небудь національну, етнічну, 

расову або релігійну групу як таку», зокрема через «навмисне створення для 

якої-небудь групи таких життєвих умов, які розраховані на її повне чи часткове 

фізичне знищення. 

Жертви Голодомору обчислюються мільйонами. За оцінками істориків і 

демографів, кількість прямих і непрямих втрат населення України становить 

понад 10 млн. осіб». 

Згідно зі Словником української мови: в 11 томах. – Том 3, 1972. –  

Стор. 461., «так званий» (мовою оригіналу, що звучить в ефірі «так 

называемого»): а) який має умовну назву; б) який виражає іронічне, зневажливе 

ставлення до кого-, чого-небудь.   

Зневажливе, іронічне, принизливе відношення шляхом висловлювання 

словосполучення «так называемого Голодомора» з боку народного депутата 

України VII та VIII скликань Євгена Балицького по відношенню до жертв 

Голодомору, його наслідків, поширення ним наративів РФ, що пропагують 

неповноцінність за ознакою належності до мільйонів співвітчизників, які стали 

жертвами Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідків, розпалювання 

національної ворожнечі та ненависті з метою наругою над пам'яттю мільйонів 

жертв Голодомору, відсутність будь-якої реакції з боку працівників 

телерадіоорганізації, якими не було вжито заходів щодо припинення 

правопорушення у прямому ефірі, є свідченням свідомої позиції як самого 

народного депутата України VII та VIII скликань, так і ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

що ретранслюється ведучими передачі. 

У зв’язку з цим зауважено, що відповідно до частини шостої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», відповідальність за зміст програм 
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та передач несе керівник телерадіоорганізації або автор (автори) програми та/чи 

передачі, що додатково свідчить про відсутність редакційної модерації зі 

сторони телерадіоорганізації.   

4. Щодо висловлювання: «Я вам говорю о том, что президент… он наш, 

конечно, я даже за него во ІІ-м туре голосовал. Но это президент! Какой бы ни 

был другой, это будет не Зеленский, а Киренский, но он все равно будет 

вынужден работать в контексте тех, кто заплатил за Майдан». 

Указом Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» № 69/2015 від 11 лютого 

2015 року, на підтримку ініціатив громадськості та з метою увічнення великої 

людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і 

стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного 

вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час 

Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали 

демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, 

установлено в Україні День Героїв Небесної Сотні. 

Постановою Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України у 

зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності» 

№ 1240-IX від 17 лютого 2021 року затверджено Заяву Верховної Ради України 

у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції Гідності, 

якою вкотре підтверджено відданість України ідеалам та принципам 

демократичної побудови держави, а так само рішучий і остаточний вибір 

України щодо європейського майбутнього, зафіксований в Конституції України, 

підкреслено, що узурпація влади у 2010-2014 роках Віктором Януковичем 

призвела до підриву основ національної безпеки і оборони України, порушення 

прав і свобод людини, Верховна Рада України, зокрема, заявляє: 

Революція Гідності - один з ключових моментів українського 

державотворення та виразник національної ідеї свободи. 

Україна заплатила надто високу ціну за звільнення від диктатури і свій 

цивілізаційний вибір - бути частиною Європи. Герої Небесної Сотні віддали 

життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи 

права і свободи людини, європейське майбутнє України. Пам’ять про їхній 

героїчний чин є частиною історії національного державотворення. 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнані Конституцією України найвищою соціальною цінністю. Акти 

приниження людської гідності, які відбувалися сім років тому в самому серці 

України - на Майдані Незалежності у Києві, а так само в інших місцях столиці та 

різних міст, селищ та сіл по всій країні, не мають повторитися. 

Трагічні події Революції Гідності, збройна агресія Російської Федерації, яка 

триває донині, тимчасова окупація Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей стались не в 

останню чергу внаслідок політики Віктора Януковича та сформованого ним 

злочинного режиму, який підтримувався Російською Федерацією і діяв всупереч 

національним інтересам України. 
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Натомість, народний депутат України VII та VIII скликань Євген Балицький 

своїми висловлюваннями намагається пробудити у значної соціальної групи 

громадян відчуття неприязні, ненависті, вчиняє дії із розпалення національної 

ворожнечі та ненависть шляхом показового відторгнення, зневажання 

Євромайдану та подій Революції Гідності. 

Науково-популярне видання «Біла книга спеціальних інформаційних 

операцій проти України 2014 – 2018», видана за підтримки Міністерства 

інформаційної політики України, визначає, що «головною ціллю пропаганди на 

початку російсько-українського конфлікту було обґрунтування окупації Криму 

та введення військ на Донбас задля захисту «російськомовного населення». Ця 

пропаганда була направлена на західних партнерів України, в очах яких ці акти 

агресії таким чином повинні були стати легітимними. Також її ціллю було 

переконати населення східних та південних областей у тому, що в Києві відбувся 

«фашистський переворот». 

Просування згаданих наративів РФ під час ефіру ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

має намір дискредитувати Євромайдан та події Революції Гідності, заперечити 

подію Революції Гідності, як одного з ключових моментів українського 

державотворення та виразника національної ідеї свободи з метою створення 

суспільно-політичної напруги та наростанню відчуття конфліктності серед 

громадян. 

Такі дії негативно впливають на демократичні процеси в Україні та 

створюють загрозу національній інформаційній безпеці в умовах збройної агресії 

РФ проти України. 

5. Щодо висловлювання: «Это те же Иуды, которые продали свой народ, 

свою веру. Которые согласились на переименование церквей, которые 

согласились на переименование улиц, которым все равно, как… Им, главное, к 

кормушке… чтобы сегодня задница была в тепле, а там Карась или не Карась, 

ну какая разница. Найдется другой полицай. Это состояние, внутреннее 

состояние целого пласта людей, которые никогда не могут смириться с 

тем, что их деды проиграли во Второй мировой войне, потому что они 

воевали на стороне фашистов эти все СС-дивизия «Галичина» ... я ничего не 

путаю! СС-дивизия «Галичина»! А сегодня политкорректно говорить: дивизия 

«Галичина» или «Нахтигаль». 

У своїх коментарях народний депутат України VII та VIII скликань Євген 

Балицький порівнює мітинг, що пройшов 04.02.2021 року біля офісу ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, із подіями, які відбувалися за часів німецько-радянської війни  

1941 – 1945 рр. та Другої світової війни, а також безпідставно порівнює «цілий 

пласт людей» (мовою оригіналу «целого пласта людей») із «поліцаями» – 

формуванням націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму 

часів Другої світової війни.   

Одночасно з використанням ТОВ «НАШ 365», м. Київ, здійснювалось 

спотворення свідомості частини населення України з метою зміни світоглядних 

настанов, зародження сумніву в необхідності та доцільності спільного існування 

в рамках самостійної, унітарної, суверенної держави Україна з європейським 

вектором розвитку, провокування національних зіткнень, формування хибного 
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образу частини українського населення як «націонал-фашистів», котрі мають 

інші духовні та моральні цінності, пропагують культ насильства та знущання.  

Практика Європейського суду з прав людини приділяє особливу увагу 

словам, використаним у контексті, в якому вони були опубліковані. Суд  

враховує випадки, коли має місце чіткий намір затаврувати іншу сторону 

шляхом використання таких ярликів як, зокрема, «фашист» разом з посиланнями 

на «звірства» та «різню» («Zana v. Turkey», Incal v. Turkey). Суд зазначав, що,  

по суті, посил, який передавався у зазначених справах, полягав у тому, що 

застосування насильства є необхідним та виправданим засобом самооборони 

перед обличчям агресора. 

Висловлювання Євгена Балицького, поширені шляхом публічного 

оприлюднення через ТОВ «НАШ 365», м. Київ, мають ознаки розпалювання 

національної ворожнечі та ненависті до представників соціально-політичної 

групи громадян України за ознакою ідеології, спрямовані на таврування, 

безпідставне навішування ярликів, що в умовах збройної агресії Російської 

Федерації проти України може мати серйозні наслідки для подальшого 

поглиблення протистояння, ескалації конфлікту, загрози життю та безпеці 

громадян України.  

Ведучі ТОВ «НАШ 365», м. Київ, під час прямої трансляції не виявили  

спроб припинити правопорушення з боку гостя передачі, не було забезпечено 

критичного ставлення до інформації, а також, під час повторної трансляції у 

запису не було внесено змін у передачу, що свідчить про відсутність редакційної 

модерації.  

Слід наголосити, що повторна трансляція передач у запису передбачає 

можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих 

працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, 

не допускати поширення інформації, що має ознаки закликів до розпалювання 

ворожнечі, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за 

ознаками їх переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, 

соціального походження.     

Під час здійснення перевірки уповноваженими особами Національної ради 

встановлено, що відповідно до пп. 3.1.6. п. 3.1. Розділу 3 Редакційного статуту 

ТОВ «НАШ 365», новини та інформаційні передачі повинні висвітлювати тему з 

усіх сторін. 

Пп. 3.1.8. п. 3.1. Розділу 3 Редакційного статуту ТОВ «НАШ 365» визначає, 

що журналісти мають об’єктивно, неупереджено та безсторонньо висвітлювати 

спірні теми у випусках новин та інших програмах, особливо коли обговорюються 

проблеми державної політики, політичні або суспільні конфлікти. 

Враховуючи вищезазначене, взято до уваги, що ведучими ТОВ «НАШ 365», 

м. Київ, не було дотримано вказаних вимог Редакційного статуту  

ТОВ «НАШ 365». 

 Під час здійснення перевірки уповноваженими особами Національної ради 

враховано пояснення, надані ТОВ «НАШ 365», м. Київ, вих. № 1603/21-4  

від 16 березня 2021 р. (далі – пояснення), щодо рішення Національної ради  

від 25.02.2021 № 186 «Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  
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ТОВ «НАШ 365», м. Київ (НР № 01544-м від 08.11.2019, супутникове ТБ, 

логотип: «НАШ»)» та зазначено наступне: 

1. Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада є 

конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 

якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 

також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», не вмотивоване законодавством України втручання органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи 

релігійних об’єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також власників у 

сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається. 

У свою чергу, ТОВ «НАШ 365», м. Київ, апелюючи до принципу 

розмежування відповідальності автора висловлювання та ЗМІ, в якому його було 

поширено, не враховує Принцип 4, зазначений у Рекомендаціях Комітету 

міністрів Ради Європи № 97(20), який визначає, що «Національне законодавство 

і практика мають дозволяти судам враховувати той факт, що конкретні випадки 

наклепницьких висловлювань можуть бути не настільки образливими для осіб 

або груп, щоб вони могли скористатись рівнем захисту, гарантованим статтею 10 

Європейської конвенції з прав людини відносно інших форм вираження. Це той 

самий випадок, коли наклепницькі висловлювання спрямовані на порушення 

інших прав і свобод, викладених у Конвенції, або на їх більше обмеження, ніж 

це передбачено нею». 

Для обґрунтування своєї позиції ТОВ «НАШ 365», м. Київ, посилається на 

пункт в) частини першої статті 67 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», згідно з яким телерадіоорганізація та її працівники не несуть 

відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, у разі, 

якщо ця інформація розповсюджувалася без попереднього запису та містилася у 

виступах осіб, які не є працівниками телерадіоорганізації. Одначе, у поясненнях 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, не враховано факт повтору передачі без 

редакційних правок 05.02.2021, що свідчить про свідому політику ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, щодо трансляції відповідної передачі. 

Пояснення ліцензіата містять зауваження, що чинне законодавство не 

містить нормативних визначень окремих словосполучень, зокрема, «агресивна 

війна», «заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди», 

«національна, расова чи релігійна ворожнеча», «розпалювання національної, 

расової чи релігійної ворожнечі і ненависті», на що зауважено наступне. 

Міністерство юстиції України у статті «Дефініції в законодавчих текстах: 

питання теорії» зазначає наступне: «Розглядаючи питання забезпечення 

стабільності права і пов’язане з цим питання меж суддівського розсуду, 

проблему правових дефініцій Ж.Л. Бержель визначає як методологічну 

альтернативу: або законодавчі визначення є незаперечним верховенством 

законодавця, що водночас гарантує правову забезпеченість та неухильність 

права, або ж для правової системи характерна відсутність законодавчих 

визначень, але надання великої свободи суддям, що призводить до певної 
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хиткості законодавчої споруди та великої гнучкості правових норм.  

(Ж.Л. Бержель: «Типологія визначень у Цивільному кодексі», Зошит юридичної 

методології, №1, RRJ 1986-4 стор. 32)».      

Висвітлення даного питання продовжується наступним твердженням: 

«Відсутність чітко закріплених правових визначень спостерігається також в 

міжнародних договорах, зокрема в правовій системі Європейського Союзу; така 

ж ознака притаманна і Європейській конвенції з прав людини і основних 

свобод». 

Стаття Хворостянкіної А.В. (Наукові записки. Том 77. Юридичні науки) 

містить положення, відповідно до якого «Можливі випадки відсутності дефініцій 

він (А. Мартіно, італійський правознавець.) пояснює таким чином:  

1) законодавець презюмує відомість значення терміна для суб'єктів права; 

2) законодавець залишає певний простір дії;  

3) чітка та фіксована формула є недоцільною в конкретному випадку». 

Отже, враховуючи вищезазначене, можна зробити висновок про 

непоодинокі випадки відсутності законодавчої визначеності у питаннях 

дефініцій у законодавчих текстах, що, одначе, не має призводити до свавільного 

трактування законодавчих норм або їх ігнорування. 

У своїх поясненнях ТОВ «НАШ 365», м. Київ, вдається до повторення тез, 

що були озвучені народним депутатом України VII та VIII скликань Євгеном 

Балицьким: «У контексті розмови Євген Балицький пригадував деякі сумні 

сторінки історії України, зокрема, випадки, коли українці вчиняли 

протиправні або аморальні дії відносно інших українців». 

«Сумними сторінками історії України», про які згадував Євген Балицький 

та про які йдеться у поясненнях, є, насправді, трагедія Голодомору 1932-1933 

років в Україні, пам'ять про мільйони співвітчизників, які стали жертвами 

Голодомору 1932-1933 років в Україні та його наслідків, трагедія Бабиного Яру 

– злочин, скоєний нацистами під час окупації міста Києва.  

Тим не менш, ТОВ «НАШ 365», м. Київ, у наданих поясненнях повторює 

твердження Євгена Балицького про «випадки, коли українці вчиняли 

протиправні або аморальні дії відносно інших українців», що не відповідає 

ані історичним джерелам, ані нормам законодавства. 

2. Щодо твердження ТОВ «НАШ 365», м. Київ, про нібито цензуру та 

втручання у право свободи вираження поглядів. 

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада є 

конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності 

якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а 

також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами. 

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», не вмотивоване законодавством України втручання органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи 

релігійних об’єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також власників у 

сферу професійної діяльності телерадіоорганізацій не допускається. 
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Окремо акцентується увага на тому, що стаття 24 Закону України «Про 

інформацію», щодо заборони цензури та заборони втручання в професійну 

діяльність журналістів і засобів масової інформації, всебічно, повно та 

неухильно дотримується Національною радою.  

3. Щодо наявності фактичних даних у висловлюваннях Євгена Балицького. 

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). Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх 

правдивості. 

Постанова Верховного Суду України від 01.02.2018 року у справі  

№ 757/33799/15-ц визначає, що «фактичне твердження - це логічна побудова та 

викладення певного факту чи групи фактів. Факт - це явище об'єктивної 

дійсності, конкретні життєві обставини, які склалися у певному місці та часі за 

певних умов. Враховуючи те, що факт, сам по собі, є категорією об'єктивною, 

незалежною від думок та поглядів сторонніх осіб, то його відповідність дійсності 

може бути перевірена та встановлена судом». 

Фактами, у контексті даної перевірки, є, зокрема, наступне: 

-  Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова 

держава; 

- трагічні події у Бабиному Яру – масові вбивства євреїв, українців, ромів та 

осіб інших національностей, скоєні нацистами під час окупації міста Києва; 

- Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом Українського народу; 

- Революція Гідності - один з ключових моментів українського 

державотворення та виразник національної ідеї свободи. 

Зазначені факти є об’єктивними, існують незалежно від волі та думок 

сторонніх осіб, а на законодавчому рівні знаходять своє підтвердження, зокрема, 

у наступних актах: 

- Конституція України, Рішення Конституційного Суду України у справі  

N 1-5/2005 від 5 жовтня 2005 року N 6-рп/2005; 

- Указ Президента України № 567/2020 від 15 грудня 2020 року «Про заходи 

у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та додаткові заходи щодо 

подальшого розвитку Національного історико-меморіального заповідника 

«Бабин Яр»; 

- Закон України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», Указ                       

Президента України «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів»  

N 310/98 від 26 листопада 1998 року, Указ Президента України «Про відзначення 

Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій» N 1644/2005  

від 22 листопада 2005 року, Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з 

Днем пам’яті жертв голодоморів» № 480/2016 від 1 листопада 2016 року; 

- Указ Президента України «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні» № 69/2015 від 11 лютого 

2015 року, Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради 
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України у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції 

Гідності» № 1240-IX від 17 лютого 2021 року. 

Встановлено, що Євген Балицький висловлює думку саме з позиції 

наявності у ній фактичних даних, що унеможливлює кваліфікацію його висловів 

як оціночних суджень. 

4. Щодо законності призначення перевірки. 

Відповідно до абзацу третього пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок 

здійснення моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення, затвердженої рішенням Національної ради 

України з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2012 № 115 (у редакції 

рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 

09.11.2017 № 2127), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 лютого 

2012 року за № 313/20626 (далі – Інструкція), підставами для призначення 

позапланових перевірок є виявлення Національною радою під час проведення 

моніторингу телерадіопрограм, а також програм, що надаються у складі 

програмної послуги, ознак порушення ліцензіатом вимог законодавства та/або 

умов ліцензії. 

Пунктом 10 розділу II Інструкції передбачено, що результати моніторингу, 

що стали підставою для проведення позапланової перевірки ліцензіата, 

доводяться до відома керівництва ліцензіата під час виїзної перевірки шляхом 

ознайомлення з актом моніторингу, а під час безвиїзної перевірки шляхом 

направлення відповідного акту моніторингу разом із завіреною в установленому 

порядку копією рішення про призначення безвиїзної перевірки рекомендованим 

листом. 

Згідно з пунктом 2 розділу VII Інструкції, безвиїзна перевірка проводиться 

уповноваженою(-ими) особою(-ами) Національної ради на підставі рішення 

Національної ради та наказу голови Національної ради (особи, яка виконує його 

обов’язки). Національна рада надсилає ліцензіату рекомендованого листа про 

проведення безвиїзної перевірки, копії відповідного рішення, копії наказу, а 

також копії акта моніторингу (у разі його наявності) не пізніше ніж за сім 

робочих днів до дати її проведення.  

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, рекомендованим листом № 17/348 від 01.03.2021 

було повідомлено про проведення позапланової безвиїзної перевірки, а до 

відповідного листа було долучено законодавчо передбачені додатки.    

Враховуючи вищезазначене, перевіркою встановлено порушення:  

- абзаців четвертого, шостого 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); 
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- 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 абзаців четвертого, шостого 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; пропаганду 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). 

Розглянувши Акт № 98 від 26.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки  

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

цієї компанії, керуючись абзацами четвертим, шостим частини другої статті 6,  

пунктами а), в) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами 

першою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73,  

частиною першою статті 74 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, абзаців четвертого, 

шостого 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’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті; пропаганду 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 у 

висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, 4-5 лютого 2021 року. 

3. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 
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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; пропаганду 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). 

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  

25 % (114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок)). 

Реквізити до оплати: 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 № 720, без ПДВ. 

5. Зобов’язати ліцензіата 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 і сплату штрафу, копію цього 

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

7. Копію цього рішення Національної ради 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 
 

 


