
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 351 

 

24.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 

 

Про результати позапланової перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

(НР № 00291-м від 01.07.2015, 

ефірне мовлення, логотип: «ІНТЕР») 

 

За результатами моніторингів, здійснених з 01.02.2016 по 04.02.2016, а 

також 06.02.2016, зафіксовано ознаки неправомірної трансляції  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ (НР № 00291-м від 01.07.2015), фільмів:  

- «Верни мою любовь», демонстрування якого здійснювалось щоденно, з 

01.02.2016 по 04.02.2016 о 09:08 та 20:58. За інформацією, розміщеною на 

офіційному сайті Міністерства культури Російської Федерації (http://mkrf.ru/), 

рік випуску фільму – 2014, країна - виробник – Російська Федерація; 

-  «Ветреная женщина», що транслювався 06.02.2016 о 12:35. Копірайт 

фактично – «Film UA, 2014». За інформацією, розміщеною на офіційному сайті 

Міністерства культури Російської Федерації, рік випуску – 2014, країна - 

виробник – Російська Федерація;  

- «Я буду ждать тебя всегда», який транслювався 06.02.2016 о 18:07. 

Копірайт фактично – «Новая студия, 2013». За інформацією із офіційного сайту 

Міністерства культури Російської Федерації, рік випуску цього фільму – 2014, 

країною - виробником є Російська Федерація – Україна.  

Демонстрування вищеозначених фільмів є ознакою порушення вимог 

частини другої статті 151 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). 

Моніторингом від 13.02.2016 зафіксовано, що у часовому відрізку з 02:41 

по 05:38 в ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, було здійснено 

демонстрування художнього фільму «Киевлянка» (рік випуску – 1958), який є 

пропагандистським радянським фільмом про події в Україні 20-40-х років ХХ 

століття, що є ознакою порушення частини другої статті 9 Закону Україну «Про 

телебачення і радіомовлення» (Мовник не має права розповсюджувати 
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аудіовізуальні твори, у яких  заперечується  або виправдовується  злочинний  

характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, 

злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного 

режиму, створюється позитивний образ осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та 

автономних радянських республік (крім випадків, пов'язаних з розвитком 

української науки та культури), працівників радянських органів державної 

безпеки, виправдовується  діяльність радянських органів державної безпеки, 

встановлення радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідування учасників боротьби 

за незалежність України у XX столітті). 

Моніторингом від 21.02.2016 зафіксовано, що о 20:37 у передачі 

«Подробиці тижня» під час прямого ефіру з родичами Небесної сотні 

креативним продюсером програми було використано нецензурну лексику, що є 

ознакою порушення вимог абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не 

допускається використання телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх 

відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному 

розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися), частини 

другої статті 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізаціям забороняється розповсюджувати, а також анонсувати 

програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і 

духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва, крім як протягом ефірного часу 

в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 та на каналах з обмеженим доступом. Такі 

програми або передачі повинні мати спеціальне попередження і відповідно 

позначатися в розкладі програм телерадіоорганізацій та спеціально позначатися 

безпосередньо перед їх трансляцією). 

На засіданні Національної ради 25.02.2016 рішенням № 245 було 

призначено позапланову перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, на 

предмет дотримання вимог абзацу 8 частини другої статті 6, частини другої 

статті 9, пунктів а), б) частини першої статті 59, частини другої статті 62 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/95 від 29.02.2016 

було здійснено позапланову перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

(загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: «ІНТЕР»), за результатами 

якої складено Акт № 11ПП/Кв/ПА/16 від 04.03.2016. 

Під час перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР» надало державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на фільм 

«Верни мою любов» («Поверни моє кохання»), державний реєстраційний номер 

19.9099.2014Т з терміном дії прав до 19.10.2017, в якому вказано виробника 

фільму – спільне виробництво Україна-Росія, «Accel Time», рік виробництва – 

2014, державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів на фільм «Ветреная женщина (Вітряна жінка)», державний 

реєстраційний номер 11.108.2015Т з терміном дії прав до 14.07.2016, в якому 

вказано виробника фільму – Україна, ФІЛЬМ Ю.ЕЙ., рік виробництва – 2014, 
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державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на 

фільм «Я буду ждать тебя всегда» («Я буду чекати тебе завжди»), державний 

реєстраційний номер 19.851.2016Т з терміном дії прав до 30.06.2017, в якому 

вказано виробника фільму – спільне виробництва Росія-Україна, «Новая 

студия»/«УПС», рік виробництва – 2013, видані Державним агентством з 

питань кіно. Також, було надано державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів на фільм «Киевлянка» (рік випуску 

- 1959), державний реєстраційний номер 11.9154.2008ВТПК, та пояснення 

стосовно того, що цей фільм відноситься до загальнодержавної власності 

України та належить до національно-культурної спадщини, крім того, 

балансоутримувачем майнових прав інтелектуальної власності на цей фільм є 

Державна служба кінематографії (Наказ Міністерства культури і туризму 

України від 19.05.2008 № 575/0/16-08). 

На момент демонстрування вказаних фільмів державні посвідчення були 

діючими, рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику в сфері кінематографії, про віднесення цих фільмів до заборонених до 

розповсюдження і демонстрування на території України на підставі ознак, 

визначених у статті 151 Закону України «Про кінематографію», прийнято не 

було. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу восьмого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть 

завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та 

підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися); 

- частини другої статті 62 (Телерадіоорганізаціям забороняється 

розповсюджувати, а також анонсувати програми та передачі, які можуть 

зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх 

та юнацтва, крім як протягом ефірного часу в добовому відрізку з 23.00 до 6.00 

та на каналах з обмеженим доступом. Такі програми або передачі повинні мати 

спеціальне попередження і відповідно позначатися в розкладі програм 

телерадіоорганізацій та спеціально позначатися безпосередньо перед їх 

трансляцією), оскільки 21.02.2016 о 20:37 у передачі «Подробиці тижня» під 

час прямого ефіру з родичами Небесної сотні креативним продюсером 

програми було використано нецензурну лексику. 

Під час перевірки ліцензіатом було надано пояснення стосовно того, що 24 

та 28 лютого 2016 в прямому ефірі в передачі «Подробиці» та «Подробиці 

тижня» компанія принесла свої вибачення стосовно інциденту, який мав місце в 

прямому ефірі в передачі «Подробиці тижня» 21.02.2016 року, вказаний вище 

випадок стався через «технічні збої, колосальну нервову напругу» та не 

стосувався контексту сюжету про «Небесну сотню», за результатами 

внутрішньої перевірки даного інциденту креативного продюсера  

Столярову М.Л. було звільнено, зі співробітниками, які працюють у ефірних 

апаратних, проведено роз’яснювальну роботу. 
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Розглянувши Акт № 11ПП/Кв/ПА/16 від 04.03.2016 позапланової 

перевірки ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись абзацом 8  

частини другої статті 6, пунктом а) частини першої статті 59, частиною другою 

статті 62, частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», статтею 151 Закону України «Про кінематографію», статтями 

13 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки ПрАТ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, взяти до відома. 

2. Це рішення Національної ради та матеріали позапланової перевірки 

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, надіслати до Державного агентства 

України з питань кіно для вжиття заходів відповідного реагування. 

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

ліцензійної справи ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ. 

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. 
 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


