
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 131 

 

12.02.2021                                                      м. Київ                                              Протокол № 5 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ  

(НР № 00076-м від 22.07.2013,  

супутникове мовлення, логотип: «112 УКРАЇНА»)   

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

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

(далі – ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ), супутникове мовлення, логотип:  

«112 УКРАЇНА», за 07.03.2020 та 21.03.2020 зафіксовано ознаки порушення 

вимог частини п’ятої статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої  

статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення  

і радіомовлення».  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 04.06.2020 рішенням № 677 

було призначено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  

НР № 00076-м від 22.07.2013. 

На виконання наказу голови Національної ради від 04.11.2020 № 5а/143 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ,  

за результатами якої складено Акт № 110 від 18.11.2020.  

У ході перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, на підставі моніторингу за 

07.03.2020 та 21.03.2020 зафіксовано порушення Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення»:  

1) частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім’я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки у передачах: «Честь имею пригласить» (вихід в ефір 

07.03.2020 о 13:11 в межах передачі «СУБОТА.LIVE»), «Аншлаг и компания» 

(07.03.2020 о 15:43  (в межах передачі «СУБОТА.LIVE») та о 20:18 (в межах 

передачі «СУБОТА.ПРАЙМ»)), «Большой бенефис Елены Степаненко «Веселая, 

красивая» (21.03.2020 о 20:15 в межах передачі «СУБОТА.ПРАЙМ») не було 

зазначено імені автора чи авторів, назв та адрес виробників програм;  

2) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії), оскільки ліцензіатом зменшено: 
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- мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: за ліцензією 

– не менше 24 год./добу (100 %), фактично: 07.03.2020 – 19 год. 24 хв./добу (81 

%), 21.03.2020 – 22 год. 26 хв./добу (93,52%); 

- частку програм власного виробництва: за ліцензією – не менше 19 год.  

19 хв./добу (80,49 %), фактично 07.03.2020 – 13 год. 36 хв./добу (56,73 %); 

- обсяг інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач: за ліцензією 

– не менше 19 год. 19 хв./добу, фактично 07.03.2020 – 15 год./добу. 

Під час розгляду результатів перевірки враховано, що відповідно до частини 

першої статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», власний 

продукт телерадіоорганізації - програми та передачі, їх частини, які повністю або 

частково створені та/чи профінансовані телерадіоорганізацією. 

Під час підрахунку частки власного і національного виробництва в ефірі 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, аналізувались вихідні дані програм та передач, що 

транслювались в ефірі ліцензіата, передбачені частиною п’ятою статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». До частки власного виробництва 

було зараховано все оформлення ефіру телеканалу, телепередачі, створені самим 

ліцензіатом чи на його замовлення, за виключенням частин передач, зокрема  

«Аншлаг и компания», «Большой бенефис Елены Степаненко «Веселая, 

красивая», що створені фізичними і юридичними особами,  

які є резидентами Російської Федерації, яку, у свою чергу Постановою Верховної 

Ради України «Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації 

міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію 

проти України» № 2356-VIII від 20 березня 2018 року, було визнано державою-

агресором.  

Ці частини передач не було зараховано ані до частки власних передач, ані до 

національного аудіовізуального продукту, оскільки уповноваженим 

представником ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, не було надано документів, що 

підтверджують надання автором (чи іншою особою, яка має авторське право) 

дозволу на використання ліцензіатом творів «Аншлаг и компания», «Большой 

бенефис Елены Степаненко «Веселая, красивая».  

Крім того, було взято до уваги, що  абзацом п’ятим частини четвертої  

статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» передбачено, що 

якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох 

юридичних осіб - резидентів держави, визнаної Верховною Радою України 

державою-агресором та/або державою-окупантом, вона не може вважатися 

передачею європейського чи українського виробництва.  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

передача – змістовно завершена частина програми (телерадіопрограми), яка має 

відповідну назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана 

незалежно від інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний 

продукт. Змістом окремої передачі «СУБОТА.ПРАЙМ» є передача «Большой 

бенефис Елены Степаненко «Веселая, красивая», а змістом окремих передач  

«СУБОТА.LIVE» та «СУБОТА.ПРАЙМ» – передача «Аншлаг и компания», 

вироблені Федеральним державним унітарним підприємством «Всеросійська 

державна телевізійна і радіомовна компанія» (далі – ВДТРК), трансляція яких 
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здійснюється із виключенням оригінальних позначень імені автора чи авторів, 

назви і адрес виробника програм, заміною таких даних на непідтверджені дані 

ТОВ «ІА «112 УКРАЇНА», м. Київ, що позбавляє глядача можливості 

ідентифікувати передачу та вводить його в оману у питанні належності передачі 

до національного телевиробництва.  

За даними з офіційно підтвердженого  YouTube-каналу телеканалу  

«Россия – 1» (https://www.youtube.com/c/tvrussia1/about), передачі «Большой 

бенефис Елены Степаненко «Веселая, красивая», «Аншлаг и компания» 

вироблено ВДТРК і транслюються на телеканалі «Россия – 1».   

Відповідно до відкритих даних Федеральної служби з нагляду у сфері 

зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Російської Федерації, 

телеканал «Россия» («Россия – 1») входить до структури ВДТРК та має діючу 

ліцензію на мовлення № 20457 від 05.04.2012, видану Федеральною службою з 

нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій 

Російської Федерації. 

Згідно з Законом України «Про санкції» до ВДТРК застосовано, зокрема, 

такий вид обмежувального заходу, як обмеження або припинення надання 

телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж 

загального користування (рішення Ради національної безпеки і оборони України  

від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних 

економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», рішення Ради 

національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року  

«Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних 

та інших обмежувальних заходів (санкцій)»). 

Крім того, до ВДТРК застосовано, зокрема санкції стосовно заборони 

користування радіочастотним ресурсом України та обмеження або припинення 

надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж 

загального користування (рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до 

персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів 

(санкцій)»). 

Присутність в ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, передач «Аншлаг и 

компания», «Большой бенефис Елены Степаненко «Веселая, красивая» вказує на 

те, що вказана форма трансляції може мати ознаки приховування телевізійної 

продукції російського телеканалу «Россия - 1» з метою надання технічної 

можливості використання українських телекомунікаційних засобів мовлення, що 

може створювати загрози інформаційній  безпеці України і сприяти 

протиправній діяльності засобів масової інформації країни – агресора на 

території України. 

Передачі «Честь имею пригласить»,  «Аншлаг и компания», «Большой 

бенефис Елены Степаненко «Веселая, красивая» за всіма ознаками є 

індивідуальними передачами, які мають відповідні назви, мають власний 

авторський знак та можуть бути використані незалежно від інших частин 

передачі. Крім того, учасники цих передач можуть розглядатися як співавтори 

передач, творчою працею яких вони були створені. 
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Підстави для того, щоб розглядати вказані передачі як такі, що створені 

спеціально для того, щоб бути частинами інших передач, відсутні. 

Законом передбачено повідомлення даних про авторів кожної 

індивідуальної передачі та назви і адреси виробника програми, незалежно від 

того, чи це автори всієї передачі, чи її частини. Винятків, обмежень або 

застережень з порушеного питання законодавство не містить.  

Відповідно до статті 14 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права» автору належать певні особисті немайнові права, зокрема право вимагати 

визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на 

творі і його примірниках і за будь-якого використання твору, якщо це практично 

можливо, а також право забороняти під час публічного використання твору 

згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитися анонімом. 

Крім того, особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) 

іншим особам. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про авторське право та суміжні 

права» частина твору, яка може використовуватись самостійно, у тому числі й 

оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до 

цього Закону.  

 Розглянувши Акт № 110 від 18.11.2020 позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, керуючись частиною п’ятою статті 6,  

частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, пунктом а)  

частини першої статті 59, частиною першою статті 70, частинами першою, 

другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами першою та другою статті 73, 

частиною першою статті 74, частинами першою та 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. Визнати порушення ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, частини п’ятої  

статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а)  

частини першої статті 59  Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

2. ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, НР № 00076-м від 22.07.2013, оголосити 

попередження.  

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, протягом місяця з дня 

прийняття цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог 

чинного законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату 

для приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України.   

4. Копію цього рішення надіслати ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ. 

5. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ.  
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6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 
 


