
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1325 

 

23.06.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 22 
 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ  

(НР № 00267-м від 31.01.2012, 

супутникове мовлення, логотип: «АTR T») 
 

До Національної ради надійшли листи від ПрАТ «ММЦ-СТБ», м. Київ  

(вх. № 16/3110 від 05.05.2016), та ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ  

(вх. № 16/3012 від 29.04.2016), з інформацією про те, що в ефірі  

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ (супутникове 

мовлення, логотип: «АTR T»), було сповіщено фільми без отримання 

дозвільних документів – державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів: 

- «Королева бензоколонки» (30.03.2016 у проміжок часу з 08:44 по 10:32);  

- «Кручений м’яч» («Trouble with the Curve») (з 21:54 год. 31.03.2016 по  

00:30 год. 01.04.2016). 

За інформацією, викладеній у вищезазначених листах,  

ПрАТ «ММЦ-СТБ», м. Київ, та ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, мають 

виключні майнові права на використання фільмів: «Королева бензоколонки», 

«Кручений м’яч» - шляхом їх публічного сповіщення, включаючи передачу за 

допомогою супутника на території України. 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 19.05.2016 рішенням  

№ 851 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/271 від 01.06.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ 

«АТЛАНТ-СВ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «АTR T»), за 

результатами якої складено Акт № 43ПП/(ІІ)/Кв/С/16 від 09.06.2016. 

Під час перевірки було встановлено, що трансляція фільмів «Королева 

бензоколонки» та «Кручений м’яч» здійснювалася без отримання дозвільних 

документів – державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів, що є порушенням вимог 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). 

Розглянувши Акт № 43ПП/(ІІ)/Кв/С/16 від 09.06.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ, 

керуючись пунктами а), 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 «ТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ, 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 

трансляція фільмів «Королева бензоколонки» та «Кручений м’яч» 

здійснювалася без отримання дозвільних документів – державних посвідчень на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ  

«АТЛАНТ-СВ», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у 

відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом 

цього рішення Національна рада може призначити позапланову перевірку або 

застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

3. Це рішення Національної ради та матеріали позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ, надіслати до 

Державного агентства України з питань кіно для вжиття заходів відповідного 

реагування. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «АТЛАНТ-СВ»,  

м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 

 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 
 


