
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 508 

 

07.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 11 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00217-м від 23.07.2013,  

загальнонаціональне ефірне  ТБ,  

логотип:  «УКРАЇНА») 

 

До Національної ради надійшло звернення громадянина Ковбика М.М., 

вх. № 15а/205-К від 14.03.2016, щодо неправомірної трансляції ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 16 та 17 січня 2016 

телесеріалу «Коли зацвіте багульник» («Когда зацветет багульник»).  

За інформацією, наданою Державним агентством України з питань кіно  

громадянину Ковбику М.М. (від 26.02.2016 вих. 301/4-2/11-16), державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування вищеозначеного 

телесеріалу було видано ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1» у формі ТОВ.  

Тобто, демонстрування телесеріалу «Коли зацвіте багульник» 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). 

Розглянувши звернення громадянина Ковбика М.М. (вх. № 15а/205-К від 

14.03.2016), взявши до уваги інформацію Державного агентства України з 

питань кіно щодо відсутності прокатного посвідчення на демонстрування 

телесеріалу «Коли зацвіте багульник» у ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013), керуючись абзацом 

п’ятим пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення перевірок 

телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, оформлення 

матеріалів про адміністративні правопорушення та про порушення 

законодавства про рекламу, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (із змінами), Національна рада 

 

вирішила: 

 1. Звернутись до Державного агентства України з питань кіно для вжиття 

заходів відповідного реагування. 



2. Взяти до відома гарантії уповноваженого представника ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, Є. Буцана щодо 

невикористання в подальшому фільмів без отримання дозвільного документа на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

3. Рекомендувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк, вжити ефективних заходів для вирішення питання щодо отримання 

прокатних посвідчень на спірні фільми. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 
Голова Національної ради  /підпис/   Ю. Артеменко 

 

Відповідальний секретар   /підпис/   К. Котенко 

 


