
 

 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 5 

 

21.01.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 1 
 

 

Про внесення змін до рішення Національної ради  

від 02.04.2008 № 652 «Про затвердження Переліку програм, 

зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції 

про транскордонне телебачення і ретрансляція яких 

на території України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

 

 

За результатами моніторингу в період з 9 по 14 грудня 2015 року і  

з 13 по 17 січня 2016 року зафіксовано трансляцію в ефірі іноземної програми 

«Телеканал «Комедия ТВ» фільмів:  

1) за участю осіб, яких внесено відповідно до абзацу десятого частини 

другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»  

(Не допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції 

аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та 

інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, 

внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, 

оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.) 

Міністерством культури України до Переліку осіб, які загрожують 

національній безпеці України: «Невезучие» (за участю Ж. Депардьє), «Свадьба 

по обмену» (за участю Ф. Бондарчука), «Ёлки 3» (за участю В. Гафта);  

2) віднесених Державним агентством України з питань кіно до 

заборонених до розповсюдження і демонстрування на території України згідно 

зі статтею 15-1 Закону України «Про кінематографію» (Центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері кінематографії, 

забезпечує реалізацію цього Закону шляхом  прийняття рішення про віднесення 

фільмів до заборонених до розповсюдження і демонстрування на території 

України виключно на підставі ознак, визначених у статті 15-1 цього Закону): 

«Кухня в Париже» (за участю О. Табакова), «Тариф Новогодний» (за участю М. 

Порєченкова), «О чем молчат девушки» (за участю М. Порєченкова); 

3) трансляція яких є порушенням вимог статті 15-1 Закону України «Про 

кінематографію» (Передбачена частиною першою цієї статті заборона 

розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або 



пропаганду органів держави-агресора та  їхніх окремих дій, поширюється  на 

розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни 

походження, виробництва після 1 серпня 1991 року. Заборона трансляції 

фільмів, вироблених фізичними та юридичними  особами держави-агресора, які 

не містять популяризації або пропаганди, передбачених попереднім реченням 

органів та дій, поширюється на фільми, вироблені після 1 січня 2014 року): 

«Ёлки 1914» (фільм виробництва 2014 року за участю В. Гостюхіна), «Елки 

лохматые» (фільм виробництва 2014 року). 

Крім того, у контенті іноземної програми «Телеканал «Комедия ТВ», яка 

має юрисдикцію Російської Федерації, протягом періоду моніторингу було 

зафіксовано розміщення комерційної реклами (обсяг від 1 хв. до 2 хв. на годину 

мовлення), що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 Закону України 

«Про рекламу» (Трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах 

та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються 

(ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземна 

телерадіоорганізація не підпадає під юрисдикцію держав-членів Європейського 

Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про 

транскордонне телебачення, забороняється.) 

Керуючись Законом України від 14.05.2015 № 422-VIII «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) 

реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних 

телерадіоорганізацій», Постановою Верховної Ради України від 27.01.2015  

№ 129-VII щодо визнання Російської Федерації державою-агресором, частиною 

сьомою статті 4, абзацом десятим частини другої статті 6, частиною другою 

статті 42 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 15-1 

Закону України «Про кінематографію», частиною дев’ятою статті 13 Закону 

України «Про рекламу», статтями 15, 17 та 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада  

 

вирішила: 
1. Внести до рішення Національної ради від 02.04.2008 № 652 «Про 

затвердження Переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської 

конвенції про транскордонне телебачення і ретрансляція яких на території 

України не обмежується згідно з частиною першою статті 42 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» такі зміни: вилучити з додатка до рішення 

Національної ради «Перелік іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам 

Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства 

України» іноземну програму «Телеканал «Комедия ТВ». 

2. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління, відділ зв’язків зі ЗМІ, 

громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


