
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 249 

 

21.02.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 
Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ  

(НР № 00076-м від 22.07.2013, 

супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА») 

 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»,  

м. Київ (ліцензія НР № 00076-м від 22.07.2013, логотип: «112 УКРАЇНА»), за 

15.12.2018 зафіксовано трансляцію (о 12:03) передачі «LIVE» з ознаками 

порушення вимог 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), пунктів а) та в) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

поширювати об`єктивну інформацію): 

Ведучий, а також інформація на екрані у вигляді тексту: «Оперативна 

інформація на цю хвилину: У Вінниці 20 молодиків увірвалися до 

кафедрального собору після служби та вигнали звідти священників». 

Ведучий: «Що ж саме сталося у Вінниці? І що це були за молодики?». 

Архієпископ Климент (телефоном): «Як мені повідомили священники 

Вінницької епархії після богослужіння, наприкінці богослужіння, у храмі 

з’явилася група молодиків, яких раніше там ніхто не бачив. І після 

богослужіння усіх священників і служителів  храму попросили віддати 

електронні ключі від дверей храму, від воріт для заїзду на територію 

кафедрального собору Вінницької епархії. І разом з тим, була поставлена якась 

нова охорона. Ось такі події відбулися. Також відомо, що у приміщення 

пархіального управління також не пускають священників. 

 Є інформація про те, що Служба безпеки України активно зараз 

намагається примусити священників Вінницької єпархії підтримати 

автокефальні настрої і їхнього правлячого архієрея йти на собор, цей, так 

званий об'єднавчий собор приймати участь в утворенні нової церковної 

структури. Оскільки Вінницьке духовенство категорично проти такої ідеї в 

переважній більшості, то сьогодні є загрози і погрози на адресу священників 

вінницьких у разі, якщо вони будуть продовжувати відстоювати свою 

канонічну позицію». 
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Довідково: на сайті Stopfake.org (https://www.stopfake.org/uk/fejk-nevidomi-

zahopyly-hram-u-vinnytsi/) 15.12.2018 було розміщено спростування  інформації: 

«Вже через годину після початку засідання об’єднавчого собору Православної 

Церкви у Києві російськими ЗМІ прокотилася хвиля фейкових повідомлень. 

Повідомлення про те, що у Вінниці невідомі нібито захопили храм, першими 

оприлюднили на сторінці сайту «Союз православных журналистов».  Майже 

відразу цю інформацію підхопили російські ЗМІ. ТАСС, Lenta.ru, НТВ, РИА 

новости запевняли, що захоплення храмів уже розпочалося». 

Аналогічне спростування розміщено й на сайті Depo.Вінниця у статті 

«Російські ЗМІ розповсюдили «фейк» про захоплення Собору УПЦ МП у 

Вінниці. Працівники собору спростували інформацію про захоплення» 

(https://vn.depo.ua/ukr/vn/rosiyski-zmi-rozpovsyudili-feyk-pro-zahoplennya-soboru-

upc-mp-u-vinnici-20181215886611):  

«Сьогодні, 15 грудня, російський сайт Russia Today опублікував 

повідомлення про захоплення собору у Вінниці «двадцятьма молодиками 

спортивної статури», передає Depo.Вінниця.  

Російське видання посилається на «Союз православних журналістів», який, 

у свою чергу, джерелом інформації зазначає «власні джерела у Вінниці». 

У Спасо-Преображенському кафедральному соборі у Вінниці журналісту 

Depo.ua спростували інформацію, що Собор захопили невідомі молодики. «Це 

брехня, нас ніхто не захоплював, ми працюємо». 

У своєму телеефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, не 

спростувало інформацію, яка має ознаки поширення необ`єктивної інформації. 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»,  

м. Київ (ліцензія НР № 00076-м від 22.07.2013), за 30.12.2018, 13.01.2019, 

27.01.2019, 28.01.2019, 03.02.2019 зафіксовано поширення в ефірі телеканалу 

висловлювань, що мають ознаки порушення вимог 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) та вимог абзацу четвертого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для: закликів до розв`язування 

агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової 

чи релігійної ворожнечі та ненависті): 

30.12.2018 (о 19.58) трансляція передачі «Хто кому Рабінович» (ведучий: 

В. Рабінович) з повтором 13.01.2019 (о 20.00):  

Ведучий: «Если кто помнит, второе количество героев Советского Союза 

по результатам войны, это были украинцы. Мы знаем действительно героев. 

Другое дело, что всех этих героев, сейчас начинают сносить памятники. 

Скажите пожалуйста, памятники героям сносят разве? Нет. Значит, для вас 

они стали «не героями». Для вас стали героями те, кто сегодня 

устанавливает доску Донцову в городе Киеве, на УНИАНе. Ничего, что он 

сидел всю войну и переводил «Майн» в Германии, помогал фашистам и 

https://www.stopfake.org/uk/fejk-nevidomi-zahopyly-hram-u-vinnytsi/
https://www.stopfake.org/uk/fejk-nevidomi-zahopyly-hram-u-vinnytsi/
https://spzh.news/ru/news/58322-v-vinnice-zahvatili-sobor-upc?fbclid=IwAR1pnj87k1cCJegl7T-GcOLDpuUnP99S60LY53qh0_VTcSghXBVDlRP2x7A
https://tass.ru/proisshestviya/5916947
https://lenta.ru/news/2018/12/15/zahvat_sobora/
https://ria.ru/20181215/1548032988.html
https://ria.ru/20181215/1548032988.html
https://vn.depo.ua/
https://vn.depo.ua/ukr/vn/rosiyski-zmi-rozpovsyudili-feyk-pro-zahoplennya-soboru-upc-mp-u-vinnici-20181215886611
https://vn.depo.ua/ukr/vn/rosiyski-zmi-rozpovsyudili-feyk-pro-zahoplennya-soboru-upc-mp-u-vinnici-20181215886611
https://vn.depo.ua/
https://www.depo.ua/
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переводил «Майн Кампф» на украинский язык. Это ничего? Да? 

Нормально? Все хорошо? Скажите пожалуйста, это ничего, что сегодня 

спокойно с фашистскими флагами те, которые… ну, просто, молодежь не 

соображающая, и подстрекатели ходят по городу Киеву. Это нормально? 

Это ничего, что во многих военных подразделениях нашей страны 

татуировки, свастики. Это как? Соотносится с нашим завтрашним 

днем?»; 

27.01.2019 (о 20.00) трансляція передачі «LIVE» (ведучий: П. Кужеєв, 

гість: лідер партії «Опозіційна платформа – За життя» В. Рабінович)                            

з повторами 28.01.2019 о 02.11 та 03.02.2019 о 10.01. 

В. Рабінович: «Был юбилей Высоцкого, я опять читал замечательного 

нашего Вятровича. Опять - 8 марта запретить… Сейчас сняли Суворова... 

Дорогие, недоумки, давайте я вам объясню: знаменитый свой труд «Наука 

побеждать» Суворов написал в Украине. Этим же гордиться надо, мы 

должны сделать это национальной идеей. На нашей территории рождалось 

искусство победы, а мы сносим памятники и вешаем доски всем этим 

полуфашистам, которые там у Гитлера сидели рядом и помогали ему. Что 

мы хотим построить? Какую вы хотите Украину видеть, за такую и 

голосуйте. Хотите Украину, которая своими героями видит вот этих вот 

последователей фашизма, – выбирайте фашизм! Но скажите чесно: нам 

нравятся эти фашисты. Но у нас нет столько людей на Украине, которые их 

любят. Нам навязывают эту искусственную какую-то идеологию 

«бандерштата». Но это же не так.  Почему люди выросли на том, что во 

время Великой Отечественной войны герои защищали свою Украину. Второе 

количество героев Советского Союза в Украине было. Мы ими гордиться 

должны и будем… Выберите,  какую страну вы хотите, какие герои, какие, 

детям вы расскажите героев. Ваш герой летал на самолете, сбивал 

немецкие самолеты или стрелял в спины мирного населения, расстреливал 

поляков, евреев и всех остальных только потому, что он считал, что так 

он защищает свою страну. Поэтому это выборы между добром и злом…». 

П. Кужеєв: «Ви сказали, що це вибори між добром і злом. А не видається, 

що це вибір між поганим і ще  гіршим?». 

В. Рабінович: «Да, согласен. Я сформулировал Вам это мягче. Я считаю, 

что наша политическая платформа сегодня лучшая из того, что есть, но она 

не идеальна…». 

Моніторингом мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ»,               

м. Київ (ліцензія НР № 00076-м від 22.07.2013), за 16.02.2019 зафіксовано 

трансляцію (о 21.20, з повтором 17.02.2019 о 16.20) передачі «Велике інтерв’ю» 

(ведучий: П. Кужеєв, гість: екс-прем’єр-міністр України М. Азаров), в якій було 

поширено висловлювання, що мають ознаки порушення вимог 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), а також вимог 
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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), абзацу дев`ятого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»): 

П. Кужеєв: «Гаразд. Тоді так і продовжимо. Давайте почнемо з 

найсвіжішого, з 6 лютого. В Москві екс-президент Янукович дав розлогу прес-

конференцію якраз за мотивами рішення Оболонського суду, який своїм 

вироком присудив  Януковичу 13 років.  Це було заочне судочинство.  Як Вам 

взагалі цей процес?». 

М. Азаров: «Я внимательно следил за этим процессом. Хочу сказать, что 

деградировала система правосудия в Украине. Она и при нас была неидеальной. 

Я откровенно скажу. Но такого беспредела, который допускается сейчас в 

процессе, когда отказываются вызывать свидетелей защиты, когда 

отказываются рассматривать документы защиты и вообще слушать 

защиту... То есть вместо состязательности, о которой мы очень много 

говорили, принимая закон о судебной реформе в свое время… Это, по-моему, 

12-й год, когда мы хотели наконец сделать у нас в стране европейское 

правосудие, понимая под европейскостью принцип состязательности сторон: 

состязательности обвинения, защиты. А судья – как арбитр, взвешивает все 

аргументы за и против и принимает какое-то объективное решение. Вот 

этого, естественно, не было. Судья вел себя, в общем-то, как ручной судья, все 

время заглядывал в рот прокуратуре. А между тем, ведь процесс этот 

должен был выяснить самое главное: а как произошел государственный 

переворот? Кто за ним стоял, кто ответственен за убийства людей на 

Майдане? Потому что я на 100% убежден, что ни Янукович, ни 

правоохранители тогдашние не могли ни давать команды, ни участвовать 

в этом деле. Тем более, что громадное количество свидетелей, которых, 

кстати, суд отказался вызывать и заслушивать, большое количество 

свидетелей показывали, что за этими убийствами на Майдане стоял 

Парубий, стоял Пашинский, стоял Турчинов. И эта правда, она, 

естественно, очень неприятна. Поэтому хорошо все списать на Януковича, 

и так сказать, закрыть дело, похвастаться, что вот такой вот тиран 

осужден. Поэтому та пресс-конференция, которую дал Янукович… Я ее, 

кстати, не полностью видел, только отрывки, она, конечно, должна была (по 

крайней мере с его стороны) для народа Украины прозвучать, ну скажем, 

достаточно убедительно. Он должен был найти аргументы и в общем-то эти 

аргументы представить на суд общественности…». 

П. Кужеєв:  «Тут би зараз хтось перепитав: «Наші – це хто?». 
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М. Азаров: «И те, и те – наши. Вся болтовня о том, что там 

российские регулярные части – это болтовня. Нет там российских 

регулярных частей. Если бы там стояли российские регулярные части, вы 

думаете, они бы позволили обстреливать Донбасс? Себя позволили бы 

обстреливать? Нести такие потери? Чего вот те, кто болтает о том, что 

там стоят регулярные российские части, не обстреливают Крым?Вот те 

части, которые стоят на границе? Боятся ответки? Я пять лет живу в 

России, знаю российскую политику. Нет там никаких мыслей ни о какой 

агрессии, ни о какой оккупации.  Это просто надо быть безумцем, чтобы это 

предполагать и говорить. Почему верят украинцы, значительная часть? Да 

потому что зомбирует каждый день пропаганда». 

П. Кужеєв: «Багато хто повернувся звідти, вже на мирну територію, хто 

вже повоювали, і вони бачили, який там насправді стан справ». 

М. Азаров: «Что они видели? Что такое регулярная войсковая часть? 

Это обязательно соответствующая инфраструктура, система 

снабжения, система управления, система лечения, госпитальная система 

и т.д. Вот этого всего, такой российской инфраструктуры в Донбассе нет, 

и это отмечает ОБСЕ, это отмечают и французская, и американская 

разведки, данные объективного наблюдения. Этого нет. Что там есть 

реально? Реально там есть два корпуса, которые сейчас достаточно хорошо 

подготовлены, и с которыми надо договариваться прежде всего о 

неприменении силы.  Что бы я сделал, если бы я принимал решения, прежде 

всего я бы добился разоружения частей на пограничной зоне, отвода 

вооружений. Никуда б там никто не пошел наступать, безусловно, это 

однозначно. Но, когда бы прекратился этот конфликт, прекратились эти 

убийства каждый день, как с той, так и с другой стороны, тогда можно 

садиться за стол переговоров и договариваться». 

П. Кужеєв: «Причиною цьому бачать і звинувачують в Україні і 

Януковича, і Азарова, і чимало людей не бажають Вам здоров`я через це». 

М. Азаров: «Я желаю здоровья и своим врагам. Надо быть верующим 

человеком. Всем тем, кто мне бажает плохого исхода, я, в свою очередь, 

бажаю всего самого лучшего и здоровья. А там Богу судить, как человек в 

своей жизни поступал. Я никакого отношения не имею к конфликту в 

Донбассе. 28 января я ушел в отставку и после этого никаких решений не 

принимал. Но основа конфликта, запомните – это государственный 

переворот. Не было бы государственного переворота, состоялись бы 

досрочные выборы – был бы Крым в Украине, и был бы Донбасс в Украине, 
был бы мир, согласие и стабильность. Я не знаю, кто пришел бы по 

результатам этих досрочных выборов к власти, не знаю, какая политическая 

сила, но в любом случае не было бы потери Крыма и не было бы конфликта 

в Донбассе. Основа этого конфликта – это государственный переворот. 

Приход к власти в первый же день, когда эти люди почувствовали, что они 

могут принимать в Верховной Раде решения, была отмена закона о 

региональных языках. Это ясно показало националистический 

неонацистский характер пришедшей власти». 
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П. Кужеєв: «А «закони 16 січня»? Ви ж були проти їх скасування 

Верховною Радою? І вас відносили ледь не до табору яструбів, людину, яка 

виступала за більш жорстке вирішення питання Майдану». 

М. Азаров: «Я выступал за конституционное решение всех абсолютно 

вопросов. И когда я увидел, это было 20-21 января, когда уже боевики на 

Майдане перешли все грани разумного, были ими же убиты два: Нигоян и 

еще один, забыл фамилию, свои же два человека.» 

П. Кужеєв: «Жизневський?» 

М. Азаров: «Жизневский и Нигоян. И это было использовано, как повод 

для нагнетания напряженности. Майдан много раз затухал, появлялась 

возможность договориться, но каждый раз появлялась какая-то провокация, и 

после этой провокации все обострялось. 21-го эти два трупа появились, 

появились жертвы среди правоохранительных органов. К тому времени уже 

более 300 человек находились в больницах с травмами, ожогами. Ясно, что 

был взят курс на вооруженный захват органов государственной власти». 

П. Кужеєв: «В Україні зараз тимчасово Крим відсутній. Якщо брати 

табличку Менделєєва, то випав один елемент, і вже ціла структура не…».   

М. Азаров: «Бывают такие времена в развитии каждого государства, 

что в силу государственного переворота и потери легитимности той 

правящей верхушки, которая пришла к власти, были потери. Государству 

надо стать на ноги, набрать силу и мощь. Причем эта мощь не должна 

измеряться числом танков, как сейчас пытаются рассказать, она должна 

измеряться уровнем благосостояния граждан, прежде всего. И если это 

будет, то все проблемы решаемы». 

 Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, за 15.12.2018, 30.12.2018, 

13.01.2019, 27.01.2019, 28.01.2019, 03.02.2019, 16.02.2019, 17.02.2019, 

керуючись абзацами четвертим та дев`ятим частини другої статті 6, пунктами а) 

та в) частини першої статті 59, частиною першою статті 70 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», частиною першою статті 28 Закону 

України «Про інформацію», статтею 13 Закону України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», абзацом третім пункту 3 

розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення моніторингу телерадіопрограм, 

проведення перевірок телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, 

затвердженої рішенням Національної ради від 08.02.2012 № 115, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за № 313/20626 (у 

редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336),  

Національна рада 

 

вирішила: 
1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА                      

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ                        

«112-ТВ», м. Київ  (НР № 00076-м від 22.07.2013), на предмет дотримання 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 
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- 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); 

- абзацу дев`ятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 

1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора 

та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію 

території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються 

визначення та критерії, встановлені Законом України «Про кінематографію»); 

- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

поширювати об`єктивну інформацію); 

а також вимог частини першої статті 28 Закону України «Про 

інформацію» (Інформація не може бути використана для закликів до повалення 

конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 

пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, 

релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і 

свободи людини). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю                  

та аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення                 

на проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   О. Ільяшенко 


