
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 751 

 

18.05.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «УКРАЇНА», м. Донецьк 

(НР № 00217-м від 23.07.2013,  

загальнонаціональне ефірне  ТБ,  

логотип: «УКРАЇНА») 

 

За результатами моніторингів мовлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк, 

здійснених відповідно до ліцензії НР № 00217-м від 23.07.2013, зафіксовано 

07.11.2016 (о 21:02) та 08.11.2016 (о 21:03) демонстрування телесеріалу «Я 

дарую тобі щастя» («Я дарю тебе счастье»), реж. С. Кокорін. В анотації до 

фільму зазначено: країна-виробник – Україна, рік виходу – 2016. За 

інформацією з відкритих джерел, фільм під назвою «Солнце в подарок» має 

схожу сюжетну лінію та акторський склад. Проте країною-виробником фільму 

є Росія, рік виходу – 2015.  

Порівнюючи версії демонстрування фільму в ефірі ТОВ «ТРК «УКРАЇНА» 

(07.11.2016, 08.11.2016) та виробництва Російської Федерації,  встановлено, що 

сюжетні лінії фільмокопій однакові, проте зафіксовано розбіжності в 

інформації про вихідні дані фільму, а також у деяких фрагментах, наприклад, в 

ідентифікації номерних знаків на автомобілях (у фільмокопії ТОВ «ТРК 

«Україна» – українські, у версії фільму під назвою «Солнце в подарок» – 

російські). 

Державне агентство України з питань кіно 10.11.2016 за висновками 

Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів 

анулювало державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

телесеріалу «Я дарую тобі щастя» (реж. С. Кокорін) та скасувало державну 

реєстрацію зазначеного фільму, про що повідомило Національну раду листом,  

вх. № 17/6831 від 17.11.2016, а також на своєму офіційному сайті.  

Проте, за результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТРК «УКРАЇНА»,  

м. Донецьк (НР № 00217-м від 23.07.2013), 28.04.2017 (о 21:02) та 29.04.2017 (о 

08:01) зафіксовано демонстрування  телесеріалу «Я дарую тобі щастя», що є 

ознакою порушення вимог чинного законодавства України: 

- 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, 

вироблених після 1 серпня 1991 року. Заборона трансляції фільмів, вироблених 

фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять 

популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій, 

поширюється на фільми, вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) 

після 1 січня 2014 року); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії). 

Розглянувши результати моніторингів мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк (НР № 00217-м від 

23.07.2013) за 28-29.04.2017, 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. Взяти до відома інформацію уповноваженого представника 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «УКРАЇНА», м. Донецьк. 

2. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


