
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2190 

 

18.10.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 34 

 
Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ 

(НР № 00181-м від 22.11.2015,  

ефірне  ТБ, логотип:  «2+2») 

 

За результатами моніторингів від 10-11.10.2016, здійснених відповідно до 

ліцензії НР № 00181-м від 22.11.2015, в ефірі ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ, 

зафіксовано трансляцію телесеріалу «Останній коп». 

За усною інформацією Державного агентства України з питань кіно, 

фільм «Останній коп» має прокатне посвідчення (від 11.04.2016  

№ 19.1440.2016) на спільне виробництво України та Російської Федерації. Рік 

випуску фільму – 2015. Права на розповсюдження на території України 

належать ТОВ «Гравіс-Кіно».  

Згідно з частиною четвертою статті 28 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення» ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу 

між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та 

іноземними передачами: передачі європейського виробництва, а також США та 

Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу 

мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу 

мовлення - передачі українського виробництва. Якщо передача створена на 

замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб - резидентів 

держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або 

державою-окупантом, вона не може вважатися передачею європейського чи 

українського виробництва. 

Тож, демонстрування вищеозначеного фільму має ознаки порушення 

вимог частини другої статті 15-1 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). 

Крім того, порівнюючи версії трансляції фільму в ефірі телеканалу «2+2» 

та виробництва Російської Федерації,  встановлено, що сюжетні лінії 



фільмокопій однакові, проте зафіксовано розбіжності в інформації про вихідні 

дані фільму. 

Вихідні дані фільму засвідчують, що авторська група в українській версії 

доповнена особами, які мають громадянство України, проте відеоряд фільму в 

обох фільмокопіях однаковий. Подвійне трактування вихідних даних одного й 

того ж аудіовізуального твору може мати ознаки поширення недостовірної 

інформації з метою уникнення виконання вимог частини другої статті 15-1 

Закону України «Про кінематографію». 

Розглянувши результати моніторингів ефірного мовлення за  

10-11.10.2016, керуючись абзацом третім 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. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ  

(НР № 00181-м від 22.11.2015), з метою перевірки дотримання вимог частини 

четвертої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», частини другої статті 15-1 Закону України «Про 

кінематографію». 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/ У. Фещук 

 


