
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 282 

 

03.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 6 

 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00219-м від 25.08.2011,  

НР № 00106-м від 18.03.2013, 

багатоканальне мовлення, логотип: «НЛО.TV») 

 

До Національної ради надійшла скарга громадянки Добель О.В.  

(вх. № 15а/873-Д від 30.11.2015) щодо порушення 29.11.2015  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ  «УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00219-м від 

25.08.2011, НР № 00106-м від 18.03.2013), порядку демонстрування 

анімаційного фільму «Експедиція на Сатурн». 

На запит Національної ради ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», 

м. Донецьк, повідомило (вх. № 17/603-15а від 28.12.2015), що заявні документи 

на отримання державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування анімаційного фільму «Експедиція на Сатурн» знаходяться на 

розгляді в Державному агентстві України з питань кіно. Тобто демонстрування 

анімаційного фільму «Експедиція на Сатурн» 29.11.2015 було здійснено без 

дозвільного документа, що є ознакою порушення компанією вимог пунктів а), 

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

(телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватись законодавства України та 

вимог ліцензії,  виконувати рішення Національної ради та судових органів). 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.01.2016 року рішенням 

№ 6 було призначено позапланову перевірку  ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк. 

На виконання наказу голови № 5в/45 від 26.01.2016 було здійснено 

позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк (багатоканальне мовлення, логотип: «НЛО.TV»), у результаті чого 

складено Акт № 6 ПП/(I)/Кв/ПС/16 від 09.02.2016. 

У ході перевірки зафіксовано порушення пунктів а), б) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки 

29.11.2015 в період з 09:12 до 11:45 ліцензіат допустив демонстрування 

анімаційного фільму «Експедиція на Сатурн» на телеканалі «НЛО.TV» без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.  

Крім того, надане ліцензіатом державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів датоване 25 грудня 2015 року.  
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Фільм із встановленим індексом умов розповсюдження і демонстрування 

«14» є фільмом, перегляд якого забороняється особам до 14 років. Відповідно 

до підпункту б) пункту 8 Положення про державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1315, в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.03.2001 № 294, що діяла на момент 

демонстрування вказаного фільму, а також відповідно до пункту 6 Системи 

візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на 

яку вона розрахована,  затвердженої рішенням Національної ради України  

з питань телебачення і радіомовлення від 08.02.2012  № 117, зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 24 лютого 2012 року за № 307/20620, 

демонстрування телерадіоорганізаціями фільмів з індексом «14» здійснюється 

за умови попередження про встановлення обмеження у програмах передач 

перед початком демонстрування фільму та додержання встановленого часу 

його демонстрування: з індексом «14» - з 18:00 до 06:00.  

Отже, на час демонстрування анімаційного фільму «Експедиція на 

Сатурн» на телеканалі «НЛО.TV» 29.11.2015 у ТОВ «ТРК «УКРАЇНА» вказане 

посвідчення було відсутнє, що також підтвердив ліцензіат у своєму листі, 

надісланому на адресу Національної ради (вх. № 17/603-15а від 28.12.2015).  

 Розглянувши Акт № 6 ПП/(I)/Кв/ПС/16 від 09.02.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись  

пунктами а) та б) 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, виконувати рішення 

Національної ради та судових органів), оскільки 29.11.2015 в період з 09:12 до 

11:45 ліцензіат допустив демонстрування на телеканалі «НЛО.TV» 

анімаційного фільму «Експедиція на Сатурн» без державного посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів.  

2. Вказати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, на неприпустимість порушень та неухильне дотримання норм 

чинного законодавства у подальшому. 

3. Копії цього рішення Національної ради й акта перевірки долучити до 

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк. 
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4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 
 

Перший заступник  

голови Національної ради  /підпис/   О. Герасим’юк 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


