
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 
 

РІШЕННЯ № 92 
 

01.02.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 4  
 

Про скасування рішення Національної 

ради України з питань телебачення і 

радіомовлення від 28.01.2021 № 67 «Про 

результати позапланової виїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ (НР 

№ 00076- м від 22.07.2013, супутникове 

мовлення, логотип: «112 УКРАЇНА», дата 

перевірки 22.01.2020)» 
 

Національною радою на засіданні 28.01.2021 ухвалено рішення № 67 «Про 

результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112- ТВ», м. Київ 

(НР № 00076-м від 22.07.2013, супутникове мовлення, логотип: «112 

УКРАЇНА», дата перевірки 22.01.2020)», яким визнано порушення 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, частини першої статті 28 Закону України «Про 

інформацію», абзаців четвертого та дев`ятого частини другої статті 6, пунктів 

а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» та застосовано санкції «оголошення попередження» та 

«стягнення штрафу». 

Про дату і місце проведення засідання ліцензіата було повідомлено 

належним чином відповідно до вимог чинного законодавства, а саме шляхом 

направлення повідомлення. Враховуючи, що Національна рада вжила всі 

необхідні заходи для забезпечення присутності ліцензіата на засіданні, а 

ліцензіат на засідання не з’явився, розгляд питання про результати позапланової 

виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ (НР № 00076-м від 22.07.2013, 

супутникове мовлення, логотип: «112 Україна», дата перевірки 22.01.2020), 

відбувся без його участі. 

Проте, після закінчення засідання Національної ради з’ясувалися 

обставини, які на момент розгляду зазначеного питання не могли бути відомими 

членам Національної ради, а саме: 

28.01.2021, в день проведення засідання до Національної ради надійшов 

лист від ТОВ «ТРК «112-ТВ» (вх. № 16/210 від 28.01.2021), в якому ліцензіат 

повідомив про неможливість направлення керівника або іншої відповідальної 

уповноваженої особи на засідання Національної ради через причини, що 

пов’язані з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, та попросив 

перенести розгляд питання про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ 

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

логотип: «112 УКРАЇНА», дата перевірки 22.01.2020), на інше засідання. 

З огляду на необхідність дотримання всіх процедурних норм реєстрація 

вхідної кореспонденції передбачає, окрім фіксації отримання листа, проведення 

її через певні процедурні погодження, в Національній раді це відбувається так, 



 

 

як і в більшості державних органів. ТОВ «ТРК «112- ТВ», відправляючи листа з 

проханням перенесення розгляду питання, не могло не знати про існуючу 

процедуру реєстрації вхідної документації, а фактично про те, що документ, 

поданий так пізно, не буде готовим до розгляду на засіданні, що вже 

проводилося. Обов'язок і відповідальність щодо забезпечення вжиття всіх 

необхідних заходів для своєчасного отримання і реєстрації Національною радою 

листа вх. № 16/210 від 28.01.2020 лежить на ліцензіаті, так як саме ліцензіат був 

зацікавлений у перенесенні розгляду питання. Внаслідок таких дій ліцензіата, 

члени Національної ради були позбавлені можливості під час розгляду питання 

про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112- ТВ» розглянути 

прохання ліцензіата про перенесення засідання у зв’язку з підставами, 

викладеними в листі, а також були позбавлені можливості надати таким 

підставам належну оцінку щодо їх поважності. 

Відповідно до пункту 25 розділу III Регламенту Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення, затвердженого рішенням Національної 

ради від 29.04.2015 № 581 (у редакції рішення Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення від 23.12.2020 № 1657), питання, включені 

до проекту порядку денного засідання Національної ради, та відповідні проекти 

рішень можуть бути перенесені за ініціативою членів Національної ради та/або 

за зверненням ліцензіата. 

Проте, враховуючи вищезазначені обставини та незважаючи на той 

факт,  що ліцензіат своїми діями унеможливив вчасне надходження та розгляд 

звернення, з метою подальшого об’єктивного, повного та всебічного розгляду 

питання та недопущення уникнення відповідальності, враховуючи всі 

обставини, які були викладені вище, керуючись частиною другою статті 24 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Скасувати рішення Національної ради від 28.01.2021 № 67 «Про 

результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ 

(НР № 00076-м від 22.07.2013, супутникове мовлення, логотип: 

«112 УКРАЇНА», дата перевірки 22.01.2020)». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, юридичне управління. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Національної ради В. Коваля. 
 

 

Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 

 


