
 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 136 

 

10.02.2022                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

супутникове мовлення, логотип: «НАШ», Акт № 221 від 24.12.2021) 

 

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

Національна рада) надійшло звернення ГО «Детектор Медіа» (вх. № 24/873 від 

14.09.2021) з інформацією про трансляцію 02.09.2021 в ефірі ТОВ «НАШ 365», 

м. Київ, передачі «Важливе», під час якої гостем студії Євгеном Мураєвим були 

поширені расистські висловлювання.  

З метою перевірки інформації, викладеної у зверненні ГО «Детектор Медіа» 

(вх. № 24/873 від 14.09.2021), було здійснено моніторинг телепрограми ТОВ 

«НАШ 365», м. Київ. 

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

№ 01544-м від 08.11.2019), зафіксовано пряму трансляцію передачі «Важливе» 

01.09.2021 (у часовому проміжку з 21:01 до 23:03) та повтор передачі 02.09.2021 

(у часовому проміжку з 02:16 до 04:18). 

Темою передачі був візит Президента України Володимира Зеленського до 

США та зустріч з Президентом США Джо Байденом. У першій частині передачі 

за участю ведучого Максима Назарова і гостей: Євгена Мураєва, Сергія Тарана 

обговорювався ряд питань, включаючи міжнародну політику й намагання 

України стати частиною ЄС та НАТО. При цьому висловлювання Євгена 

Мураєва були спрямовані на висвітлення негативних, на його думку, наслідків 

приєднання до ЄС. 

Моніторингом зафіксовано фрагмент передачі, що містить висловлювання 

(пряма трансляція 01.09.2021 у проміжок часу між 21:54 та 21:56, повтор 

передачі 02.09.2021 у проміжок часу між 03:09 та 03:11): 

Є. Мураєв: «…Так я Вам могу сказать, что Европа вся разная. И там, на 

самом деле, не так сладко, как Вы рассказываете. И Париж ужасный. 

Извините, он чёрный. И там просто страшно спускаться в метрополитен. И 

там ужасное классовое неравенство. И там есть магазины просроченных 

товаров, и туда стоят очереди».  

С. Таран: «Що означає «чорний» Париж?». 

Є. Мураєв: «Насыщенный афроамериканцами». 

С. Таран: «А Ви в цьому бачите проблему?».  



2 

 

Є. Мураєв: «Да, я вижу в этом проблему. Я вижу в этом проблему. Я вижу 

там трудовых мигрантов, которые не ассимилируют. Я вижу, как в Германии 

нападают на женщин…».  

М. Назаров: «Вы видите проблему русских в Украине?». 

Є. Мураєв: «Я вас не перебивал. Просто повторяю, что вы, наверное, 

дорогие украинцы, к этому не готовы. И я могу сказать, что Брюссель 

превратился просто в мусульманскую какую-то Мекку, хиджабы. 

Достаточно страшно и некомфортно там находиться. Если вы говорите о 

мировом терроризме». 

С. Таран: «Ну бізнес Вам комфортно вести? В Росії Ви чомусь бізнес не 

хочете вести?». 

Є. Мураєв: «Это первое. Второе. По поводу сильных свобод. Вы, наверное, 

видели, как били людей палками в Каталонии. Вы, наверное, видели, как 

разгоняли желтые жилеты. Я вам могу сказать… а Венгрия и Словакия вообще 

не сильно далеко от нас ушли… объективно. Вот говорить о том, что у них 

высокий уровень жизни… ну тоже нельзя. И я могу сказать, что после 

вступления в Европу Словакия, наверное, 20 лет стояла на паузе. Только потом 

решили, что там будут размещаться серьезные автопроизводства, и начали 

увеличивать ее транзитный потенциал. Да, Словакия через 20 лет начала 

меняться. Могу констатировать как факт. Но для того, чтобы, 

действительно, стать частью Евросоюза, нужно, как минимум, подтянуть 

свой потенциал…». 

У своїй промові Євген Мураєв використав слово «чорний», як негативну 

характеристику міста Парижа, вказавши на частину населення французької 

столиці, яке етнічно походить з африканського континенту, що має прояви 

расизму. Використання подібних висловлювань, як критерію оцінки для осіб чи 

групи осіб, можна вважати проявом презирства, приниження та зверхнього 

стереотипного уявлення в контексті їх етнічного походження. 

У висловлюванні Є. Мураєва щодо мусульман та приналежності їх до 

світового тероризму простежується стигматизація (стереотипізація), оскільки 

встановлюється прямий зв’язок між належністю до певної релігії та 

терористичними діями. В цьому контексті можна говорити про «ісламофобію» 

як прояв ворожого ставлення до осіб за ознакою сповідування ісламської релігії, 

а саме упередження, ненависть або страх.  

Таким чином, у висловлюваннях Є. Мураєва наявні прояви розпалювання 

ворожнечі: створення негативного образу та твердження про кримінальність 

релігійної групи, формування та закріплення негативного стереотипу, 

негативного образу раси, релігії, приписування ворожих дій і небезпечних 

намірів певній релігії, твердження про агресивні дії чи наміри осіб за ознаками 

приналежності до тієї чи іншої раси, кольору шкіри чи релігійної групи. 

Відповідно до ст. 1 «Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм 

расової дискримінації» вислів «расова дискримінація» означає будь-яке 

розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, основані на ознаках раси, кольору 

шкіри, родового, національного чи етнічного походження, метою або наслідком 

яких є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на 
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рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, 

соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя. 

Підбурювання до дискримінації по відношенню до осіб за належністю до 

раси та кольору шкіри відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» є однією з форм дискримінації. 

З боку ведучого телеканалу не було спроби збалансувати однобічність 

висловленої Є. Мураєвим під час інтерв’ю позиції, зокрема, і за допомогою 

поставлених запитань, журналістських коментарів, реплік та зауважень. 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, в особі ведучих та редакційного контролю не 

вжили достатніх заходів для припинення правопорушення в прямому ефірі, а 

трансляція передачі у запису зробила озвучену мову ворожнечі повторною та 

поглибила ознаки порушення вимог законодавства щодо обов’язків 

телерадіоорганізації не допускати використання телерадіоорганізації для 

закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або 

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, 

перевіряти достовірність поширеної інформації. Слід наголосити, що повторна 

трансляція передач у запису передбачає можливість перевірки достовірності 

поширеної інформації, обов’язок творчих працівників перевіряти достовірність і 

об’єктивність поширюваного контенту, не допускати поширення інформації, яка 

має ознаки розпалювання ворожнечі. 

Таким чином, трансляція 01.09.2021 та 02.09.2021 передачі «Важливе» в 

ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 

08.11.2019), містить ознаки порушення вимог Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення»: 

− абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

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

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті); 

−  пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; поширювати 

об’єктивну інформацію). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 25.11.2021 рішенням № 1934 

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

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/262 від 26.11.2021 

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

результатами якої складено Акт № 221 від 24.12.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365»,  

м. Київ, було повідомлено рекомендованим листом від 29.11.2021 № 17/2176. 

Відповідно до п. 3 рішення Національної ради ТОВ «НАШ 365», м. Київ, 

було зобов’язане у термін до 15.12.2021 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 01.09.2021 та 

02.09.2021, завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії; 
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- завірену керівником копію сітки мовлення за 01.09.2021 та 02.09.2021 із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телекомпанії. 

Однак усі вищезазначені документи надійшли із порушенням встановленого 

терміну, а саме 20.12.2021 (вх. № 16/5197 від 20.12.2021). 

У наданих документах, зокрема, у листі-поясненні, підписаному 

директором ТОВ «НАШ 365» В.М. Грановські, ліцензіат наполягає на 

відсутності ознак порушення вимог чинного законодавства, зокрема Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», під час трансляції 01.09.2021 

передачі «Важливе» та у повторі 02.09.2021. У вказаному листі також 

наголошується на тому, що Національною радою було прийняте необґрунтоване 

рішення про призначення позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365». 

З метою об’єктивного та всебічного розгляду порушеного питання 

уповноваженими представниками Національної ради проаналізовано надані 

ліцензіатом документи, в тому числі і пояснення щодо висновків, викладених у 

вищезазначеному рішенні. 

Так, за результатами розгляду витягу з журналу обліку та реєстрації програм 

та передач ТОВ «НАШ 365» за 01.09.2021 та 02.09.2021, а також сітки мовлення 

ТОВ «НАШ 365» за 01.09.2021 та 02.09.2021, які завірені підписом директора 

ТОВ «НАШ 365» В.М. Грановські та печаткою ліцензіата, підтверджується 

трансляція за 01.09.2021 та 02.09.2021 передачі «Важливе»; жанр передачі – 

інформаційно-аналітичний. 

Уповноваженими особами Національної ради взято до уваги положення 

Редакційного статуту ТОВ «НАШ 365» (далі – редакційний статут), 

затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «НАШ 365» протоколом  

№ 02/2021 від 02.07.2021, яким встановлено загальні вимоги до редакційної 

політики телерадіоорганізації та основні вимоги до забезпечення точності, 

об’єктивності, неупередженості та збалансованості інформації при здійснення 

мовлення телерадіоорганізацією. 

Так, положення редакційного статуту ліцензіата зобов’язують 

телерадіоорганізацію та членів творчого колективу під час створення та 

поширення інформації дотримуватися відповідних вимог, зокрема: 

«утверджувати принципи журналістики, відповідальної перед власною 

аудиторією та професійним співтовариством, шляхом достовірного і 

об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів державної влади, 

приватних структур, посадових та інших публічних осіб»; «об’єктивно, 

неупереджено та безсторонньо висвітлювати спірні теми у випусках новин та 

інших програмах, особливо коли обговорюються проблеми державної політики, 

політичні або суспільні конфлікти»; «інформаційні передачі повинні 

висвітлювати тему з усіх сторін»; «передавати лише вивірені факти, в 

достовірності яких журналіст переконався та піддавати інформацію перехресній 

перевірці, а в процесі збору та створення інформації»; «віддати перевагу 

першоджерелам та офіційним джерелам»; «не використовувати ефір 

телерадіоорганізації для поширення неперевірених даних та чуток»; «обережно 
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ставитися до вживання термінів, які можуть бути образливими для певних груп 

населення, включно з термінами, які позначають цю групу». 

Ліцензіат у надісланому листі-поясненні стверджує, що «Національною 

радою, всупереч положенням Інструкції та Регламенту, було прийняте 

необґрунтоване рішення про призначення позапланової безвиїзної перевірки»; 

«ТОВ «НАШ 365» не було порушено вимог чинного законодавства України, 

зокрема, Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

Згідно із статтею 17 Конституції України забезпечення інформаційної 

безпеки є однією з найважливіших функцій держави, справою всього 

українського народу. 

Рішення Національної ради від 25.11.2021 № 1934 «Про призначення 

позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ» прийнято на 

підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та 

законами України. Цей критерій ґрунтується на статті 19 Конституції України, 

яка передбачає обов’язок органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, і їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно із частиною сьомою статті 4 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» держава всіма можливими законними засобами не допускає в 

інформаційних та інших телерадіопрограмах систематичного цілеспрямованого 

безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жорстокості, 

розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх 

подання (трактування), а також забезпечує ідеологічний і політичний плюралізм 

у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації. 

Будь-який жанр і формат передач не позбавляє працівників 

телерадіоорганізацій обов’язку дотримуватись норм законодавства щодо 

припинення правопорушення в ефірі. До передач інформаційного жанру 

встановлено особливі вимоги, оскільки глядач має право на отримання 

достовірної, об’єктивної, збалансованої інформації. 

Звинувачення, що містяться у листі-поясненні ліцензіата, зокрема, щодо 

здійснення Національною радою цензури та незаконного втручання в 

журналістську діяльність є безпідставними, оскільки, керуючись статтею 24 

Закону України «Про інформацію», «будь-яка вимога, спрямована, зокрема, до 

журналіста, засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), 

видавця, керівника, розповсюджувача, узгоджувати інформацію до її поширення 

або накладення заборони чи перешкоджання в будь-якій іншій формі 

тиражуванню або поширенню інформації» Національною радою або її 

уповноваженими особами не здійснювалися. Ознаки порушення чинного 

законодавства ліцензіатом Національна рада зафіксувала вже після виходу в ефір 

передачі «Важливе». 

Рівень деструктивного впливу публічного виступу Є. Мураєва на глядацьку 

аудиторію є значним, оскільки промова політика транслювалась в ефірі 

телеканалу «НАШ», який здійснює телевізійне супутникове мовлення у 

некодованому вигляді та покриває сигналом значну територію не тільки України, 

але й країн Європи, європейську частину Російської Федерації, програма 
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ретранслюється провайдерами програмної послуги по всій території України, що 

робить телеканал та будь-який мовленнєвий акт, поширений у програмі, 

загальнодоступним для багатомільйонної аудиторії, яка на цій території мешкає. 

А відтак вплив публічного виступу Євгена Мураєва, який містить ознаки 

розпалювання релігійної та расової ворожнечі, на телевізійну аудиторію може 

бути цілком прогнозованим та більш значним, ніж подібні висловлювання 

непублічних осіб. Зазначимо, що Є. Мураєв – відомий політичний і громадський 

діяч, лідер політичної партії, народний депутат України VII та VIII скликань, 

депутат Харківської обласної ради двох скликань, є впливовою особою для 

певної частини жителів та телеглядацької аудиторії України.  

Отже, перевіркою встановлено наявність порушень під час трансляції 

01.09.2021 та 02.09.2021 передачі «Важливе» в ефірі ТОВ «НАШ 365», м. Київ 

(ліцензія на мовлення НР № 01544-м від 08.11.2019), вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу четвертого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

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

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті) в частині розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті; 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії). 

Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» свідчить про 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 № 221 від 24.12.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «НАШ 365», м. Київ, керуючись абзацом четвертим частини другої статті 

6, пунктом а) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами 

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

другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, другою та 

третьою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», частиною 

першою статті 28 Закону України «Про інформацію», статтею 13 та частиною 

другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань 

телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
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1. Визнати порушення ТОВ «НАШ 365», м. Київ, абзацу четвертого частини 

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

телебачення і радіомовлення». 

2. Визнати наявність розпалювання національної, расової чи релігійної 

ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «НАШ 

365», м. Київ, 01.09.2021 та 02.09.2021. 

3. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «НАШ 365», м. Київ, санкцію 

«стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому відповідно до нарахованого 

розміру ліцензійного збору, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), згідно 

з додатком до рішення (розраховано управлінням фінансової та бухгалтерської 

служби):  

25 % - 124 670,25 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 

25 копійок) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (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 

124 670,25 грн (сто двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят гривень 25 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 10.02.2022  

№ 136, без ПДВ.  

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

цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. 

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

7. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «НАШ 365», 

м. Київ.  

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Олена НІЦКО 

 


