
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1682 

 

23.12.2020                                                      м. Київ                                              Протокол № 33 
 

Про внесення змін до рішення Національної ради від 02.07.2020 № 773  

«Про призначення позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ 

(НР № 00076-м від 22.07.2013, 

супутникове ТБ, логотип: «112 УКРАЇНА»)»  

 

У зв’язку із запровадженням карантинних заходів в Україні, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, керуючись пунктом 10 розділу 

VII 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), частиною першою 

статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону 

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

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Національної ради від 02.07.2020 № 773 

«Про призначення позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ»,  

м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013, супутникове ТБ, логотип: «112 

УКРАЇНА»)», виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Заступник голови    /підпис/  Олег ЧЕРНИШ 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення Національної ради 

23.12.2020 № 1682 

 
Про призначення позапланової безвиїзної 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 

22-24.06.2020 зафіксовано 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); 

- 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 проілюстровану фотопортретом 

та друкованими словами народного депутата України Віктора Медведчука 

підводку-коментар до телепередач «LIVE» та «ПРАЙМ». 22.06.2020 ведучими 

телепередачі «LIVE» наживо (про це свідчить напис «LIVE» у лівому верхньому 

куті екрану) було зачитано підводку п’ять разів (о 08.21 – 08.22; 09.15 – 09.17; 

11.52 – 11.53; 12.53 – 12.55; 17.31 – 17.32), 23.06.2020 – п’ять разів (о 05.38 – 

05.39; 08.41 – 08.43; 09.49 – 09.52; 10.41 – 10.44; 16.38 – 16.40), протягом 

24.06.2020 – один раз (о 08.58 – 08.59). 

Текст підводки (22.06.2020 о 08.21 – 08.22): «Ініціатива Володимира 

Путіна розвивати міжнародне співробітництво, підтримувати міжнародний і 

міжнаціональний діалог може стати новим словом для світової політики. На 

думку Віктора Медведчука, пропозиція російського президента про зустріч 

лідерів країн-постійних членів Радбезу ООН вселяє серйозний оптимізм, адже 

після розпаду СРСР світ став однополярним, що дозволило США проводити 

політику виключно в своїх інтересах. Але сьогодні світ знову стає 

багатополярним, що збільшує роль міжнародного співробітництва, до якого 

закликає Путін». 

Зазначені коментарі Віктор Медведчук дав журналістам друкованого 

органу уряду Російської Федерації – «Російській газеті» з приводу статті 

президента Російської Федерації Володимира Путіна, опублікованої 18.06.2020 

в американському журналі «The National Interest», стосовно причин Другої 

світової війни, глобальних наслідків і переосмислення в сучасному 

глобалізованому суспільстві. 

Зокрема, в зазначеній статті Володимир Путін поклав відповідальність за 

початок війни, крім нацистської Німеччини, на провідні держави того часу – 

Великобританію, Францію, Польщу. У свою чергу, зовнішньополітичні 



 

 

відомства Великобританії, Польщі, Латвії, Естонії та інших країн 

розкритикували статтю Путіна, звинувативши російського президента у 

спотворенні історичних фактів. 

Щоразу зазначену підводку коментували нові експерти, запрошені до 

студії. 

Текст підводки (22.06.2020 о 09.15 – 09.17):  «Ну, а ми нагадаємо, що 

«Російська газета» звернулася за коментарем до народного депутата України 

Віктора Медведчука щодо статті Володимира Путіна, яка є приурочена до 75-

річчя перемоги у Другій світовій. Між тим, ідеї Володимира Путіна про 

посилення міжнародного співробітництва можуть стати новим мейнстрімом, 

- так оцінив статтю президента Росії народний депутат України та голова 

Політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук. Він 

наголосив: «Це етапний і програмний документ, який підводить риску під 

численними інсинуаціями на адресу Радянського Союзу. До того ж, виносить на 

порядок денний важливі питання майбутнього. У цьому контексті своєчасним 

є зусилля партії «Опозиційної платформи – За життя», яка 9 травня виступила 

з ініціативою створення в Україні громадського руху «Український фронт 

захисту історичної пам’яті», яка має викрити спроби фальсифікації історії, 

захистити історичну пам'ять та не допустити забуття подвигу радянських 

людей, вчиненого під час Великої Вітчизняної війни у сучасному вимірі, пише 

Віктор Медведчук. Боягузливе замовчування західними лідерами одеської 

трагедії 2 травня 2014 року, коли було спалено 48 осіб, сприяє тому, що вбивці 

досі так і не притягнуті до відповідальності. Що це, як не одне з багатьох 

проявів знущання над історичною пам’яттю?». 

Далі без паузи знову подається коментар Віктора Медведчука стосовно 

статті російського президента: «Ініціатива Володимира Путіна розвивати 

міжнародне співробітництво, підтримувати міжнародний і міжнаціональний 

діалог може стати новим словом для світової політики. На думку Віктора 

Медведчука, пропозиція російського президента про зустріч лідерів країн-

постійних членів Радбезу ООН вселяє серйозний оптимізм, адже після розпаду 

СРСР світ став однополярним, що дозволило США проводити політику 

виключно в своїх інтересах. Але сьогодні світ знову стає багатополярним, що 

збільшує роль міжнародного співробітництва, до якого закликає Путін». 

У жодному коментарі ведучих чи промовах гостей телепередач «LIVE» та 

«ПРАЙМ» протягом 22 – 24.06.2020 не було подано інформації та оцінки у 

контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської 

Федерації проти України, визнаної тими країнами, яких Володимир Путін 

звинуватив у розв’язанні Другої світової війни. Крім схвального коментаря 

Віктора Медведчука з ознаками популяризації та пропаганди глави держави-

агресора в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, 22 – 

24.06.2020 редакцією телеканалу не було забезпечено трансляції інших думок, 

поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які б пояснили 

чи надали підстави для суспільної дискусії з порушеного питання, обмежуючи 

свою аудиторію виключно однією точкою зору. Тому інформація, подана 

телеканалом, є суб`єктивною оцінкою одного з політиків України. 



 

 

Подаючи лише однобокий тенденційний коментар Віктора Медведчука, 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, в ефірі 22 – 24.06.2020 не 

розкрило змісту статті Володимира Путіна, який, звинувативши західні країни у 

розв’язанні Другої світової війни, водночас запропонував лідерам країн-членів 

Ради безпеки ООН провести спільний саміт, на якому обговорити ситуацію у 

світі та, зокрема, у Європі, гарячою точкою якої є збройна агресія Російської 

Федерації проти України. 

Таким чином, продемонстрований в ефірі телеканалу «112 УКРАЇНА» 

пропагандистсько-схвальний коментар Віктора Медведчука стосовно статті 

Володимира Путіна у контексті подій в Україні є сприятливим для російського 

уряду і надає інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах 

збройної агресії проти України та загрожує створенням серйозної міжнародної 

напруги, що становить загрозу національній безпеці України, оскільки звернення 

В. Путіна до країн Ради безпеки ООН про зустріч опосередковано чи 

безпосередньо буде стосуватися ситуації з окупованими Росією територіями в 

Україні з метою здійснення тиску на керівництво України, що загрожує 

територіальній цілісності та суверенітету України. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013), за 

22-24.06.2020, 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 та пунктом 10 розділу VII 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 безвиїзну 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 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 (Телерадіоорганізація 

зобов`язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії; 

поширювати об`єктивну інформацію). 



 

 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 14.01.2021 по 28.01.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, у термін до 18.01.2021 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 22.06.2020, 

23.06.2020, 24.06.2020, завірену підписом керівника та печаткою 

телерадіокомпанії; 

- завірену керівником копію сітки мовлення за 22.06.2020, 23.06.2020, 

24.06.2020, із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірену керівником копію редакційного статуту телерадіокомпанії. 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «112-ТВ», м. Київ, у термін 

до 18.01.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали 

та документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 

 

 
Заступник начальника управління контролю  

та аналізу телерадіомовлення     /підпис/ Олена ЛИСЕНКОВА 

 


