
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 353 

 

24.03.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 9 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00217-м від 23.07.2013, 

ефірне мовлення, логотип: «УКРАЇНА») 

 

До Національної ради надійшло звернення народного депутата України 

Купрія В.М. (вх. № 3/20 від 08.02.2016) щодо неправомірної трансляції ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 20 фільмів, а також лист 

ТРК «Студія 1+1» у формі ТОВ, м. Київ (вх. № 16/89 від 13.01.2016) з 

інформацією про неправомірну трансляцію цією телерадіокомпанією у період з 

4 по 10 січня 2016 телевізійних серіалів «Жінка-зима» (Кінокомпанія 

«Русское»), «Квіти від Лізи» («Антей»), «Школа проживання» («Антей») та 

заявлений до ефіру восьмисерійний телевізійний серіал «Затемнення». 

За результатами моніторингів мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, здійснених відповідно до ліцензії НР № 00217-м від 

23.07.2013, було зафіксовано трансляцію серіалів: 

- телесеріал «Жінка-зима» – 07.01.2016 та 09.01.2016; 

- телесеріал «Квіти від Лізи» – 08.01.2016 та 10.01.2016; 

- телесеріал «Школа проживання» – 10.01.2016. 

За інформацією Державного агентства України з питань кіно  

(вх. № 16/432 від 08.02.2016), виключні майнові права на використання 

вищенаведених аудіовізуальних творів на території України шляхом їх 

публічного сповіщення строком до 11.05.2016 належать ТРК «Студія 1+1» у 

формі ТОВ, м. Київ. Державні посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів «Жінка-зима», «Квіти від Лізи», «Школа проживання» 

були оформлені лише на ТРК «Студія 1+1» у формі ТОВ, м.Київ. 

Тобто демонстрування фільмів «Жінка-зима», «Квіти від Лізи», «Школа 

проживання» з 07 по 10 січня 2016 в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА» (НР № 00217-м від 23.07.2013) було здійснено без отримання 

дозвільного документа на право розповсюдження і демонстрування фільмів, 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). 

На засіданні Національної ради 18.02.2016 рішенням № 192 було 

призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, НР № 00217-м від 23.07.2013, на предмет дотримання 
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вимог пунктів а), б) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення». 

  На виконання наказу голови Національної ради № 5в/86 від 24.02.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк (загальнонаціональне ефірне мовлення, логотип: 

«УКРАЇНА»), у результаті чого складено Акт № 9 ПП/(I)/Кв/П/16 від 

11.03.2016. 

У ході перевірки ліцензіат надав державні посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування всіх двадцяти фільмів, вказаних у зверненні 

народного депутата України Купрія В.М. У всіх державних посвідченнях на 

право розповсюдження і демонстрування вказаних фільмів рік випуску вказано 

– 2013. Дані з відкритих джерел щодо 2015 року випуску, про які йдеться у 

зверненні народного депутата Купрія В.М., у ході перевірки не були 

підтверджені відповідними документами, тому її не можливо кваліфікувати як 

достовірну інформацію та як таку, що підтверджує або спростовує факти, та яка 

не може бути підставою для притягнення ліцензіата до відповідальності за 

порушення законодавства України. 

Стосовно фільму «Танго метелика» в ході перевірки встановлено, що він 

містить популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх 

окремих дій, що створює позитивний образ працівників держави-агресора. 

Проте, за інформацією, зазначеною у зверненні народного депутата України 

Купрія В.М., демонстрування вказаного фільму ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк, відбувалось 4 квітня 2015 року, що не є порушенням 

вимог статті 151 Закону України «Про кінематографію», адже відповідні зміни 

до Закону України «Про кінематографію», зокрема, доповнення його статтею 

151, були внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2015, № 18, ст. 131), який набув чинності 4 червня 2015 

року.  

Таким чином, факти, викладені у зверненні народного депутата України 

Купрія В.М., не підтвердились, демонстрування ліцензіатом вказаних у 

зверненні фільмів не є порушенням пунктів а), б) частини  першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення».  

До Національної ради надійшло звернення ТРК «Студія 1+1» у формі 

ТОВ, м. Київ (вх. № 1689 від 13.01.2016), з інформацією про неправомірну 

трансляцію телерадіокомпанією у період з 4 по 10 січня 2016 року телевізійних 

серіалів «Жінка-зима» (Кінокомпанія «Русское»), «Квіти від Лізи» («Антей»), 

«Школа проживання» («Антей») та заявленого до ефіру восьмисерійного 

телевізійного серіалу  «Затемнення».  

В ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, було 

зафіксовано трансляцію серіалів:  

- «Жінка-зима» - 07.01.2016 та 09.01.2016;  

- «Квіти від Лізи» - 08.01.2016 та 10.01.2016;  

- «Школа проживання» - 10.01.2016.  
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За інформацією Державного агентства України з питань кіно  

(вх. № 16/432 від 08.02.2016), виключні майнові права на використання 

вищенаведених аудіовізуальних творів на території України шляхом їх 

публічного сповіщення строком до 11.05.2016 належать ТРК «Студія 1+1» у 

формі ТОВ, м. Київ. Державні посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів «Жінка-зима» (Кінокомпанія «Русское»), «Квіти від 

Лізи» («Антей»), «Школа проживання» («Антей») були оформлені лише  на 

ТРК «Студія 1+1» у формі ТОВ, м. Київ. 

Під час перевірки ліцензіатом не було надано державних посвідчень на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів «Жінка-зима» (Кінокомпанія 

«Русское»), «Квіти від Лізи» («Антей»), «Школа проживання» («Антей»), отже 

демонстрування вказаних фільмів було здійснено без отримання дозвільного 

документа на право розповсюдження і демонстрування фільмів, що є 

порушенням вимог пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення та радіомовлення» (телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватись вимог законодавства України та вимог ліцензії) та частини 

першої статті 15 Закону України «Про кінематографію», про що складено 

Протоколи про адміністративні правопорушення: серія КВ № 1 від 11.03.2016, 

серія КВ № 2 від 11.03.2016, серія КВ № 3 від 11.03.2016. 

 Розглянувши Акт № 9 ПП/(I)/Кв/П/16 від 11.03.2016 позапланової 

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

Протоколи про адміністративні правопорушення: серія КВ № 1 від 11.03.2016, 

серія КВ № 2 від 11.03.2016, серія КВ № 3 від 11.03.2016, заслухавши 

пояснення уповноваженого представника цієї компанії, пояснення 

уповноваженого представника ТРК «СТУДІЯ 1+1» У ФОРМІ ТОВ, м. Київ,  

керуючись 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», частиною 

першою статті 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 ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, взяти до відома. 

2. Це рішення Національної ради та матеріали позапланової перевірки 

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

4.  Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 



4 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


