
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2365 

 

18.11.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 38 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ 

(НР № 00181-м від 22.11.2015, 

ефірне мовлення, 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», який має ознаки 

порушення вимог частини другої статті 15-1 Закону України «Про 

кінематографію». 

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». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.10.2016 рішенням  

№ 2190 було призначено позапланову перевірку ТОВ «ГРАВІС-КІНО»,  

м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/470 від 19.10.2016 

було проведено позапланову перевірку ТОВ «ГРАВІС-КІНО»,  

м. Київ (регіональне ефірне мовлення, логотип: «2+2»), за результатами якої 

складено Акт № 74 ПП/Кв/ПС/16 від 25.10.2016. 

Перевіркою встановлено, що починаючи з 10.10.2016 в ефірі ТОВ 

«ГРАВІС-КІНО», м. Київ, здійснюється трансляція телесеріалу «Останній коп». 

Телевізійні покази даного серіалу відбуваються з понеділка по четвер о 20:00 з 

повтором на наступний день о 17:40.  

ТОВ «ГРАВІС-КІНО» надало Державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільму ПОСЛЕДНИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

(ОСТАННІЙ КОП), в якому стосовно країни виробництва фільму зазначено 

наступне: Студія Восток Продакшн, Україна-Росія, 2015.  
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Згідно із частиною першою статті 15 Закону України «Про 

кінематографію» право на розповсюдження і демонстрування національних та 

іноземних фільмів на всіх видах носіїв зображення надається суб'єктам 

кінематографії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері кінематографії. Документом, який засвідчує це право та 

визначає умови розповсюдження і демонстрування, є державне посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Відповідно до абзацу п’ятого частини третьої статті 15 Закону України 

«Про кінематографію» центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері кінематографії, відмовляє у видачі державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів за наявності 

обставин, передбачених частинами першою, другою та третьою статті 15-1 

цього Закону. 

Вказане вище Державне посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільму ПОСЛЕДНИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ОСТАННІЙ КОП) 

було видане ліцензіату Державним агентством України з питань кіно 11.04.2016  

на підставі Рішення експертної комісії з питань розповсюдження і 

демонстрування фільмів, тобто після набрання чинності змін до Закону України 

«Про кінематографію», що стосуються розповсюдження і демонстрування 

фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських 

органів державної безпеки (стаття 15-1 Закону України «Про кінематографію»).  

Таким чином, враховуючи наявність діючого Державного посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільму ПОСЛЕДНИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ (ОСТАННІЙ КОП) від 11.04.2016 № 19.1440.2016Т, під час 

даної перевірки неможливо встановити наявність чи відсутність порушень 

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».  

ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ, своїм листом (вх. № 16/6593 від 01.11.2016) 

повідомив Національну раду про те, що за результатами засідання  Експертної 

комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному 

агентстві України з питань кіно щодо повторного перегляду телевізійного 

серіалу «Останій коп» цей серіал з 26.10.2016 знято з ефіру.   

За інформацією Державного агентства України з питань кіно  

(вх. № 16/6553 від 31.10.2016), державну реєстрацію серіалу «Останій коп» 

(реж. М. Жерневський, О. Шапарєв) скасовано, а також анульовано державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, оскільки Експертна 

комісія з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному 

агентстві України з питань кіно за результатами повторного перегляду цього 

телесеріалу рекомендувала заборонити демонстрування і розповсюдження його 

на території України як такого, що не відповідає вимогам статті 15-1 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

Розглянувши Акт № 74 ПП/Кв/ПС/16 від 25.10.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною першою 
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статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 

Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки ТОВ «ГРАВІС-

КІНО», м. Київ, взяти до відома. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ГРАВІС-КІНО», м. Київ. 

3.  Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

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 

 


