
 

 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 688 

 

27.05.2021                                                         м. Київ                                              Протокол № 15 

 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

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

супутникове мовлення, логотип: «112 УКРАЇНА»,  

Акт перевірки № 76 від 12.03.2021) 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограм ТОВ «ТРК «112-ТВ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00076-м від 22.07.2013, логотип: «112 

УКРАЇНА»), за 29.01.2021 (у часовому проміжку між 17.00 та 22.03, прямий 

ефір), 30.01.2021 (у часових відрізках між 00.23 та 03.53, 07.00 та 07.55; повтор 

передачі) та 31.01.2021 (у часовому відрізку між 02.21 та 04.21, повтор передачі) 

зафіксовано трансляцію передачі «Голос народу». Передача складалась з кількох 

частин з різними учасниками: у форматі «діалог з одним учасником» (дві ведучі: 

Тетяна Хмельницька, Анастасія Марченко та один учасник – політичний діяч 

України, перший секретар Центрального Комітету Комуністичної партії 

України, народний депутат України ІІ-VII скликань Петро Симоненко) та у 

форматі діалогу кількох запрошених до студії гостей. Передача має формат ток-

шоу, відноситься до інформаційного жанру.  

Один із фрагментів передачі (пряма трансляція 29.01.2021 у проміжку часу 

між 17.37 та 17.44, повторна трансляція у запису: 30.01.2021 у проміжках часу 

між 00.59 та 01.07, 07.30 та 07.37, 31.01.2021 у проміжку часу між 02.58 та 03.05) 

має ознаки порушення вимог абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»; пунктів а) та в) частини першої 

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

статті 28 Закону України «Про інформацію». 

Зокрема, під час моніторингу зафіксовано такі висловлювання гостя та 

ведучих передачі: 

Анастасія Марченко, ведуча: «Зрозуміло, пане Петре. Багато запитань і в 

Галини було до чинної влади. Тут можемо пригадати ще один аспект 

немаловажний. Однією з гучних обіцянок команди Зеленського, коли вона 

прийшла, було припинення конфлікту на Донбасі, повернення людей відповідно. І 

тепер влада блокує чомусь, попри обіцянки, процес звільнення заручників. От 

представники ОРДЛО готові передати Віктору Медведчуку чотирьох українок 

в односторонньому порядку, Ви, напевно, це знаєте, це доволі гучно, зараз 

поширюється ця інформація. Чому влада не лише не сприяє, попри, знову ж 

таки, обіцянки, поверненню українців, а заважає цьому процесу?». 
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Петро Симоненко: «Потому что власть сама не в состоянии решить эту 

проблему, а решает, естественно, с участием Виктора Владимировича 

Медведчука. И это понятно… так скажем, что давно им «муляє очі», и они, 

естественно, не хотят этого варианта. Но я хочу для граждан Украины… 

чтобы вы не поддавались иллюзиям, что якобы они доброе дело делают, когда 

говорят об освобождении. 

Да, освобождать надо. Да, надо возвращать в семьи наших граждан. Но 

вопрос-то заключается в том: сегодня одних вернули, завтра другие 

появятся. Война-то гражданская продолжается. Надо войну гражданскую 

прекратить, и вопрос о мире в Украине стоит ребром. От этого зависит 

очень многое». 

Тетяна Хмельницька, ведуча: «Петро Миколайович, я перепрошую, просто 

за Вашою спиною зараз на великому екрані – саме ті жінки, які, як говорять, 

могли бути звільнені ще 20 січня, якби на те була добра воля влади. Ми бачимо 

Світлану Довгаль. Є ще три жінки, які би уже могли бути теж на… Наталія 

Савченко, і ще дві». 

Анастасія Марченко, ведуча: «Катерина Котенко і Світлана Довгаль. 

Світлану Довгаль ти вже назвала?». 

Тетяна Хмельницька, ведуча: «Так. Отже, їх звинувачують переважно… це 

там – держзрада, зокрема. Ми просто, щоб закцентувати увагу, просимо Вас 

продовжити на цю тему». 

Анастасія Марченко, ведуча: «Коли врешті оці жінки зможуть 

повернутись додому?». 

Петро Симоненко: «Я еще раз хочу подчеркнуть. Да, то, что надо 

возвращать, я еще раз подтверждаю, нет никаких сомнений. Но я хочу, чтобы 

граждане Украины понимали: решив сегодня один вопрос, завтра точно 

такой же появится, потому что война продолжается и кроме того, что 

естественно попадает в плен, у нас и убивают людей, поэтому и убивают 

людей на войне, на гражданской. Поэтому первое, что надо сделать: не 

рассчитывать, я в который раз утверждаю… и позиция нас, коммунистов, 

заключается в том: этот вопрос зависит от позиции Киева. И Киев должен как 

власть сегодня предложить нормальную программу сегодня возврата Донбасса 

в Украину. Потому что Донбасс не вернется так в Украину, и вы должны 

понимать, и я это в 14 году еще сказал: в лучшем случае Приднестровье. А 

вообще Украина потеряла Донбасс, как только она начала использовать 

армию. Антиконституционное было решение против мирного населения, 

против народа Украины, живущего на Донбассе. Этот вопрос сегодня 

требует, чтобы, да… действительно, внесения в Конституцию были 

осуществлены, прежде всего, касающиеся широкой автономии этого 

региона, чтобы они имели возможность управлять процессами, которые 

связаны с языком, с духовностью, с исторической оценкой тех или иных 

событий – все это им принадлежит, эта история, и они должны опираться для 

того, чтобы воспитывать детей. Те, которые должны продолжать эти 

традиции. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть: если этого пути не будет, 
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на широкую автономизацию, то, безусловно, Донбасс Украина уже 

потеряла». 

Анастасія Марченко, ведуча: «Да, в контексті нашої розмови ще одна 

цитата буде, пане Петре. Отже, від європейських санкцій проти Росії виграли 

тільки Сполучені Штати Америки, і це вже розуміють окремі члени Євросоюзу, 

- переконаний голова Політради партії «Опозиційна платформа – За життя» 

Віктор Медведчук. Про це він розповів в інтерв’ю впливовому французькому 

виданню «Політик Інтернаціональ». 

І далі цитата: «Україна використовується Вашингтоном не для того, щоб 

посилити Європу, а щоб послабити Росію і Євросоюз. Подивіться, хто виграв і 

хто програв від санкцій, введених ЄС проти Російської Федерації. Виграли, в 

першу чергу, США. Зараз вони намагаються нав’язати європейцям дорогий 

скраплений газ. Санкції проти «Північного потоку – 2» мають геополітичний 

характер, але при цьому б’ють по економіці», - заявив Медведчук. 

Ну стосовно України як розмінної монети тут варто, напевно, 

поговорити: як повернути собі статус країни, з якою будуть рахуватись?». 

Петро Симоненко: «После разрушения Советского Союза политика 

Соединенных Штатов Америки в отношении конкретных государств и многих 

государств – она стала более агрессивной. В результате этой политики за 

30 лет в Украине, посмотрите, что – подмандатная территория с полным 

внешним управлением. Это называется Украиной… и полный контроль со 

стороны транснациональных корпораций. Во-вторых, гражданская война на 

Донбассе, которую они развязали. Исполнители – это украинские 

националисты и неофашисты, и они развязали эту войну. Это плацдарм 

огненный для противоречий между Украиной и Россией. Третье. Ведь это 

американцы поддерживают режим национал-олигархический в Украине, а 

это означает, что они и для Европы очажок еврофашизма, авангардом 

которого являются украинские националисты, сохранили и оставили. 
Поэтому, когда мы говорим с Вами о санкциях, то эти санкции только для 

того, чтобы углубить противоречия между Украиной и Россией. Понятно, что 

это для каждого из нас сегодня… Я еще раз хочу обратить внимание на то, что 

ведь и Украина в том числе находится, где раньше критиковали, вот говорили, 

как и правильно Галина отметила, телезрительница, о том, что совками нас 

назвали, но в Союзе братских народов СССР Украина была ведущим 

государством в Европе, а в Союзе братских капиталистических государств она 

– нищая, поэтому… 

Тетяна Хмельницька, ведуча: «То що зробити, що зробити треба?». 

Петро Симоненко: «Я и подчеркиваю, что реально происходит, когда мы 

отвечаем на вопрос: почему санкции применяются? Санкции применяются для 

того, чтобы в этой ситуации осуществить очередной политический передел 

карты мира. И американцы, естественно, решают свои интересы. А Украина 

подыгрывает, потому что это протекторат и марионеточное правительство, 

и оно выполняет заказ не для того, чтобы сохранить возможные 

интеграционные связи в условиях технологического уклада. Вы должны еще 

понимать: вопрос или проблема Украины состоит в том, что она третий, 
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четвертый технологический уклад. А в пятый, шестой в мире Украина уже не в 

состоянии войти в число ведущих государств Европы». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 12.02.2021 рішенням № 117 

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

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/48 від 15.02.2020 було 

проведено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, за 

результатами якої складено Акт № 76 від 12.03.2021. 

Про проведення позапланової безвиїзної перевірки ліцензіату було 

направлено лист рекомендованою поштою вих. № 17/244 від 16.02.2021. 

Під час періоду позапланової безвиїзної перевірки у встановлений рішенням 

Національної ради від 12.02.2021 № 117 термін ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, 

надало запитувані документи та пояснення, що відносяться до предмету 

перевірки, а саме: копії журналу обліку передач за 29.01.2021, 30.01.2021, 

31.01.2021; копії сітки мовлення за 29.01.2021, 30.01.2021, 31.01.2021; копію 

Редакційного статуту ТОВ «ТРК «112-ТВ». Дані матеріали було звірено з актом 

моніторингу, проаналізовано записи ефіру за 29.01.2021, 30.01.2021, 31.01.2021, 

а також взято до уваги пояснення, підписане генеральним директором ТОВ «ТРК 

«112-ТВ» Є.А. Бенкендорфом (вх. № 16/1943 від 05.04.2021). 

У ході перевірки уповноважені особи Національної ради, здійснивши 

моніторинг і аналіз мовлення ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, встановили, що в 

ефірі ліцензіата за 29.01.2021 (у часовому проміжку між 17.00 та 22.03, прямий 

ефір), 30.01.2021 (у часових відрізках між 00.23 та 03.53, 07.00 та 07.55; повтор 

передачі) та 31.01.2021 (у часовому відрізку між 02.21 та 04.21, повтор передачі) 

було зафіксовано висловлювання Петра Симоненка у передачі «Голос народу», 

в яких він стверджує, що в Україні, на території окремих районів Луганської та 

Донецької областей, триває внутрішній конфлікт, називаючи його 

«громадянською війною», тобто такою формою збройного конфлікту на 

території України, яка  виключає Російську Федерацію як учасника і сторону 

такого конфлікту: «Война-то гражданская продолжается. Надо войну 

гражданскую прекратить и вопрос о мире в Украине стоит ребром», «я хочу, 

чтобы граждане Украины понимали… война продолжается… у нас и 

убивают людей, поэтому и убивают людей на войне, на гражданской», 

«гражданская война на Донбассе, которую они развязали. Исполнители – 

это украинские националисты и неофашисты, и они развязали эту войну. 

Это плацдарм огненный для противоречий между Украиной и Россией».  
Крім того, політик визначив, що виконавцями, ініціаторами «гражданской 

войны» були «исполнители – это украинские националисты и неофашисты, 

и они развязали эту войну. Это плацдарм огненный для противоречий между 

Украиной и Россией», яких підтримали США «ведь это американцы 

поддерживают режим национал-олигархический в Украине, а это означает, 

что они и для Европы очажок еврофашизма, авангардом которого являются 

украинские националисты, сохранили и оставили».   
У цих висловлюваннях використовуються дискримінаційні, образливі та 

провокаційні терміни з негативною конотацією «еврофашизм», «неофашисты 

розвязали войну», «огненный плацдарм для противоречий между Украиной и 
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Россией», з явним наміром затаврувати політичний режим в Україні, Збройні 

Сили України, союзників України у боротьбі з російською агресією. Будь-який 

громадянин України, який піднявся на захист її незалежності і територіальної 

цілісності, підпадає у політика під визначення «фашист».   

Політичне керівництво України, її союзники у боротьбі з російською 

агресією, Збройні Сили України, соціально активна частина населення України 

оцінюється як джерело загрози та небезпеки, їх діям приписуються вмотивовані 

ідеологією «фашизму» деструктивні та агресивні наміри. У якості лексичних 

експлікаторів ворожнечі використовується відповідна лексика: «убивают людей 

на войне, на гражданской, Украина потеряла Донбасс, как только она начала 

использовать армию», «антиконституционное было решение против 

мирного населения, против народа Украины, живущего на Донбассе», «если 

этого пути не будет, на широкую автономизацию, то безусловно Донбасс 

Украина уже потеряла», «за 30 лет в Украине посмотрите что - 

подмандатная территория с полным внешним управлением», «исполнители 

- это украинские националисты и неофашисты, и они развязали эту войну. 

Это плацдарм огненный для противоречий между Украиной и Россией», 

«ведь это американцы поддерживают режим национал-олигархический в 

Украине, а это означает, что они и для Европы очажок еврофашизма, 

авангардом которого являются украинские националисты, сохранили и 

оставили».   
Подібні висловлювання спрямовані на компрометацію Збройних Сил 

України, інших збройних формувань та політичного керівництва України, 

створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної 

ситуації, створення додаткової напруги у суспільстві та протестних настроїв 

серед громадян, розпалювання національної ворожнечі: 

«Антиконституционное было решение против мирного населения, против 

народа Украины, живущего на Донбассе. Этот вопрос сегодня требует, 

чтобы да… действительно, внесение в Конституцию были осуществлены, 

прежде всего, касающиеся широкой автономии этого региона… Поэтому я 

еще раз хочу подчеркнуть: если этого пути не будет, на широкую 

автономизацию, то безусловно Донбасс Украина уже потеряла»).  
Покладання провини за збройну агресію РФ проти України на Збройні Сили 

України та політичне керівництво України має ознаки заклику до розпалення 

ворожнечі та посилення вже існуючого військового протистояння, що може 

призвести до подальшого розпалення насильства та агресії на території окремих 

районів Донецької та Луганської областей (далі – ОРДЛО), по всій території 

Україні загалом та на території покриття сигналом супутникового мовлення ТОВ 

«ТРК «112-ТВ», м. Київ, шляхом прямого зазначення глядачам телеканалу тих, 

кого зобразили як відповідальних та винних у насиллі та агресії і, таким чином, 

представники Збройних Сил України, які знаходяться в умовах безпосереднього 

ризику для життя і здоров’я, виконуючи свій службовий обов’язок, отримують 

додаткові ризики стати об’єктом насилля. 

Водночас П. Симоненко не згадував про злочин агресії РФ проти України з 

використанням збройних сил Російської Федерації та про дії незаконних 
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збройних формувань, наслідком яких є численні жертви громадян України та 

незаконне утримання осіб, які є громадянами України, на території ОРДЛО.   

Висловлювання П. Симоненка:  «этот вопрос сегодня требует, чтобы 

да… действительно, внесения в Конституцию были осуществлены, прежде 

всего, касающиеся широкой автономии этого региона, чтобы они имели 

возможность управлять процессами, которые связаны с языком, с 

духовностью, с исторической оценкой тех или иных событий – все это им 

принадлежит, эта история и они должны опираться для того, чтобы 

воспитывать детей» створює уявлення про особливий характер та 

відокремленість цих територій, що дає їм підстави претендувати на спеціальний 

статус, відмінний від решти регіонів України, промовець намагався сформувати 

негативний стереотип, збудований на штучному протиставленні територій 

України та твердженні про наявність полярних та несумісних інтересів українців, 

що має ознаки закликів до порушення територіальної цілісності України.  

Крім того, телерадіоорганізацією не було надано в ефірі альтернативної 

точки зору з питання, яке є чутливим для національної безпеки України, 

забезпечення прав та свобод громадян України. Фактично відбувся не діалог, а 

монолог політика, який час від часу переривався ведучими, що ставили йому 

запитання. Ведучі передачі не спростували і не поставилися критично до 

жодного висловлювання політика, щоб забезпечити надання глядачам 

достовірної та повної інформації, зокрема, не вжили жодних дій, щоб зупинити 

риторику, яка містить мову ворожнечі.  

Працівниками телерадіоорганізації були проігноровані обов’язки та 

відповідальність перед українським суспільством, передбачені Законом України 

«Про телебачення і радіомовлення», зокрема ведучими передачі не було вжито 

заходів щодо припинення правопорушення під час прямої трансляції.   

Після трансляції передачі «Голос народу» з досліджуваними висловленнями 

П. Симоненка у прямому ефірі 29.01.2021 на телеканалі з логотипом «112 

УКРАЇНА» ця ж трансляція відбулася на цьому ж каналі повторно у запису 

30.01.2021 та 31.01.2021 без змін чи редакційної модерації.  

Слід наголосити, що повторна трансляція передач у запису передбачає 

можливість перевірки достовірності поширеної інформації, обов’язок творчих 

працівників перевіряти достовірність і об’єктивність поширюваної інформації, 

не допускати поширення інформації, яка має ознаки закликів до розпалення 

ворожнечі та відповідальність за порушення законодавства про телебачення і 

радіомовлення.  

Відтак перевіркою встановлено порушення ТОВ «ТРК «112-ТВ» 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);  

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);  
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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).  

Порушення абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» свідчить про наявність закликів до розв`язання 

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

релігійної ворожнечі та ненависті та є підставою для застосування санкції 

«стягнення штрафу» згідно з частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» (Національна рада може прийняти рішення про 

стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від 

застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі 

вчинення таких порушень: телерадіоорганізаціями – 25 відсотків розміру 

ліцензійного збору за: заклики до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті). 

Розглянувши Акт № 76 від 12.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, керуючись абзацом четвертим частини другої 

статті 6, пунктами а) та в) частини першої статті 59, частиною першою статті 70, 

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

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою, 

другою та третьою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», 

частиною першою статті 28 Закону України «Про інформацію», 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, абзацу четвертого 

частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», частини першої статті 28 Закону України 

«Про інформацію». 

2. Визнати наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її 

пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі 

та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі ТОВ «ТРК «112-ТВ», 

м. Київ, 29.01.2021, 30.01.2021 та 31.01.2021.   

3. Керуючись частиною восьмою статті 72 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», застосувати до ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, 

санкцію «стягнення штрафу» у розмірі, розрахованому від розміру ліцензійного 

збору, нарахованого ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов 

(зменшення/збільшення), згідно з додатком до рішення (розраховано 

управлінням фінансової та бухгалтерської служби):  

25 % (114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень  

50 копійок)) – за вчинення порушень, передбачених частиною восьмою статті 72 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (заклики до розв’язування 



8 

 

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

релігійної ворожнечі та ненависті). 

4. Відповідно до вимог частини третьої статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, у тридцятиденний 

термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення щодо 

стягнення штрафу сплатити до Державного бюджету України штраф у розмірі 

114 067,50 грн (сто чотирнадцять тисяч шістдесят сім гривень 50 копійок). 

Одержувач: ГУК у м. Києві/Шевченківський р-н, код ЗКПО 37993783, рахунок 

UA758999980313000056000026011 в Казначействі України (ЕАП) у м. Києві, 

МФО 899998 Поле " Призначення платежу":   +;2659;101; ; ; ; ; ; Призначення 

платежу: сплата штрафу згідно з рішенням Національної ради від 27.05.2021  

№ 688, без ПДВ.  

5. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ, протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі 

невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада може застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

6. Розпорядження про усунення порушень та сплату штрафу, копію цього 

рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ. 

7. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «112-

ТВ», м. Київ. 

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


