НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
РІШЕННЯ № 959
20.08.2020

м. Київ

Протокол № 21
Внесено зміни:
рішення Національної ради
від 23.12.2020 № 1683

Про призначення позапланової виїзної перевірки
ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ
(НР № 00076-м від 22.07.2013,
супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА»)

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ
«112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013, логотип: «112 УКРАЇНА»), за
27.07.2020 у часовому проміжку з 17.19 по 18.00 (з повтором 28.07.2020 у
часовому проміжку з 03.16 по 03.57) зафіксовано трансляцію передачі
«ПРАЙМ» (ведучі: Є. Скорина та П. Кужеєв) за участю народного депутата
України ІІ-VII скликань, першого секретаря ЦК КПУ Петра Симоненка, в якій
поширено висловлювання, що мають ознаки порушення ліцензіатом вимог
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу третього частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного
ладу України);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
поширювати об`єктивну інформацію).
Зокрема, під час моніторингу зафіксовано:
27.07.2020 о 17.19-18.00, з повтором 28.07.2020 о 03.16-03.57
Євгенія Скорина, ведуча: «По фіналу норманської зустрічі ми зрозуміли,
що кожен лишився при своїй позиції, оскільки російський президент говорив
одне, а Володимир Зеленський зовсім інше».
Петро Симоненко (гість передачі, який давав інтерв'ю двом ведучим):
«При какой бы позиции они не оставались, в Украине льется кровь. И у нас
каждый день убивают людей. Гибнут старики, женщины, дети, и в Украине
колоссальные потери сегодня. Уровень преступности первое место в Европе
сегодня заняли, ну как можно еще…».
Євгенія Скорина, ведуча: «Давайте ширше подивимось на цю ситуацію.
Президент український телефоном поговорив з Володимиром Путіним. Раніше
ми чули заяви і секретаря Ради національної безпеки і оборони, і пана Резнікова
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з офісу Президента, який опікується питаннями Донбасу. І вони обидва
говорили про те, що Мінськ не може бути втілений зараз, оскільки там є
проблема з безпекою, оскільки є проблема з невідведеними військами, оскільки
не можна це зараз зробити. І тут Президент говорить з російським
Президентом. Це намітки, це намацування ситуації, що це може бути?».
Петро Симоненко: «Я категорически придерживаюсь другой позиции, как
человек, который понимает, что реально происходит в Украине, и как лидер
коммунистической партии. Еще раз хочу подчеркнуть, эти вопросы надо здесь
решать в Украине. И я бы предложил схему, которая понятна, есть
предложение у Президента, я хочу наконец осязаемо почувствовать, что он
предлагает сделать, если он не понял правильно минские соглашения. А так
треп идет вокруг да около, а по сути дела ничего не сказал. И мы с вами
обсуждаем непонятно что. Я хотел бы четкости и ясности. И для того,
чтобы мы это обсуждали, пожалуйста, проведи политический диспут, диалог,
тогда проведи дискуссию политическую здесь у нас в Украине. Вот моя
программа, вот я предлагаю, политики и политические силы поддержите вы
или нет. Обращаясь к народу Украины, объясняю, что, как и почему я
предлагаю сделать. Я гарант Конституции, я отвечаю за мир и спокойствие у
нас в Украине. А так он объясняет, я позвонил одному, я позвонил другому,
поеду там пошепчусь с третьим, четвертым. Да у тебя народ Украины здесь
страдает и убивает его, идет гражданская война».
Павло Кужеєв, ведучий: «Якщо говорити про механізм, якщо вже зайшла
про це мова, пане Петре, ви бачите перший крок, з якого можна було б
виходити на мир на сході України, що насамперед треба зробити? Ну
постанова ВРУ була, так, мінські угоди. Але треба зрушити цього воза».
Євгенія Скорина, ведуча: «В тих умовах, принаймні, в яких ми застрягли».
Петро Симоненко: «Первое, я поддерживаю то, что сказал Виктор
Владимирович (ред. має на увазі Медведчука), совпадает у нас здесь позиция, и
именно сегодня «дума про людей» как раз и должна руководить или по крайней
мере определять действия Президента. Потому что они высказали свое
несогласие с киевской политикой. Они четко заявили о статусе языка,
использование бюджетных средств, которые зарабатываются на Донбассе,
куда их направлять и как, какая у них история и как они к этому относятся.
Ведь это люди сказали, это их жизнь, это их предки там, как говориться,
создавали этот крупнейший потенциал. А теперь о практических шагах.
Я считаю, что первый шаг должен быть как Верховного Главнокомандующего
- война прекращена, вернуть всех в казармы по месту дислокации основных
частей, убрать фронт по сути дела и перед этим немедленно принять всем
меры для того, чтобы разминировать все те участки, которые неизбежно
еще десятилетиями будут аукаться смертями, не дай Бог, детей и людей
наших граждан Украины».
Євгенія Скорина, ведуча: «… Віктор Медведчук сказав, і ми перед цим
п’ять років говорили про те, що діалог з людьми це найцінніше, бо потрібно
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повертати людей, це не один політик про це говорив, а не території, бо
території без людей це фактично нічого, а з чого почати діалог - з людей. Ну,
от по факту, що ми маємо зараз. Там люди беруть російські паспорти, взяли,
валюта російська на окупованих територіях ходить. Закони там також
російські, принаймні вони за ними живуть. Ми хочемо повертати цих людей».
Петро Симоненко: «Вы знаете, когда несколько лет назад, а это десяток
лет назад, я криком кричал с трибуны Парламента, что вы делаете, а я задаю
вопрос, ну хорошо, это там территория уже, война идет и с той стороны на
Донбассе российские паспорта выдают. А какие паспорта во Львове выдают?
А польские паспорта у кого находятся сейчас, на территории западных
областей Украины? А венгерские паспорта у кого находятся, на территории
Закарпаття, там же войны нет? А румынские паспорта на территории
Черновецкой области у кого находятся? А паспорта государства Израиля у
кого находятся в карманах? Поэтому я хотел, чтобы мы здесь не однобоко
рассматривали, вот видите там российские паспорта. Если бы у нас не было
этого, тогда мы отвечали бы за вопрос, который вы задаете мне».
Євгенія Скорина, ведуча: «Давайте далеко не відходити все-таки від
цього питання».
Петро Симоненко: «Хорошо, теперь касающихся тех же практических
шагов. Я бы предложил после того, как отдал бы команду, как Верховный
главнокомандующий, прекращается война и на место дислокации
возвращаетесь и разминирование это все полностью убирается. Никто
там с донецкой стороны не будет проявлять агрессию, они сегодня
обороняются, и это надо понимать. Вопрос, который касается дальнейших
шагов Президента, я бы сразу предложил донецкой стороне и луганской,
назовите, кого вы считаете представителем, завтра встречаемся в таком-то
населенном пункте, пожалуйста мы с вами обсуждаем, как вы видите и как я
вижу. Согласовуем, и когда мы найдем общее понимание того, насколько
будет широка ваша автономия и будет ли легализован ваш статус, «особливий
статус» этого региона у нас в Украине, значит мы проводим политическую
дискуссию. Надо будет, проведем референдум, для того, чтобы люди
понимали, прекращение войны должно не дать никому из политиков
возможности, как сегодня, собираются митинги проводить… И снова
говорить, когда предложили, прекратить именно стрельбу и перемирье там,
это я бы хотел тоже, чтобы мы не здорово иллюзий питали. Прекращение
стрельбы - это не значит прекращение войны. И у нас сколько раз было это, а
потом продолжали убивать. Поэтому я считаю, что надо в корне решить
проблему, надо отвести войска, которые там были определены, в том
числе, и решением Парламента, и действием Президента и Верховного
главнокомандующего. И поставить на этом жирный крест для того, чтобы
люди понимали. Президент слово и делал у нас».
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Розглянувши
результати
моніторингу
мовлення
ТОВ
«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, за 27.07.2020, 28.07.2020,
керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і
радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення», абзацом двадцять восьмим пункту 6
Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента
України від 25.02.2017 № 47/2017, абзацом третім 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 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 (із змінами), 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), з метою перевірки дотримання вимог
Закону України «Про телебачення і радіомовлення»:
- абзацу третього частини другої статті 6 (Не допускається використання
телерадіоорганізацій для: закликів до насильницької зміни конституційного
ладу України);
- пунктів а) та в) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація
зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії;
поширювати об`єктивну інформацію).
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 і на управління представників Національної ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального
секретаря Національної ради Ю. Зіневича.
Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ’ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ

