
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1687 

 

14.09.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 31 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ 

(НР № 00076-м від 22.07.2013, 

супутникове мовлення, логотип: «112 УКРАЇНА») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ 

(НР № 00076-м від 22.07.2013, супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА»), за 

04.05.2017 зафіксовано ознаки порушення вимог частини п’ятої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 16.06.2017 рішенням № 988 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-

ТВ», м. Київ. 

На виконання наказу виконуючого обов’язки голови Національної ради  

№ 5а/225 від 21.06.2017 було здійснено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: 

«112 УКРАЇНА»), за результатами якої складено Акт № 33 ПП/Кв/А/17 від 

05.07.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу за 04.05.2017 зафіксовано 

порушення частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають 

містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми), оскільки у 

передачах «Вечірній ПРАЙМ» та «Студія 112 LIVE», що транслювались у 

прямому ефірі та в повторах, не були зазначені ім'я автора чи авторів і адреса 

виробника програми. 

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, керуючись частиною п’ятою 

статті 6, частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 

шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, частиною першою 

статті 74, частинами першою, другою статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

Національна рада 

 

вирішила: 



1. Перенести розгляд питання «Про результати позапланової перевірки ТОВ 

«ТРК «112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013, супутникове мовлення, 

логотип: «112 УКРАЇНА»)» на 05.10.2017. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


