
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1388 

 

27.07.2017                                                       м. Київ                                             Протокол № 26 
 

Про результати позапланової перевірки  

ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА  

КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса  

(НР № 1488-м від 24.10.2006,  

ефірне мовлення, логотип: «ГЛАС»)  

 

До Національної ради надійшов лист Асоціації «Індустріальний 

Телевізійний Комітет» (вх. № 16/7674 від 27.12.2016) з наріканням на 

демонстрування фільмів в ефірі ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса, 19 та 20 грудня 2016 року з порушенням вимог 

чинного законодавства. 

 За результатами моніторингу телемовлення за 20.12.2016 в ефірі   

ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса, 

зафіксовано порушення пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», оскільки демонстрування фільмів  

«Перша Леді» (LA PRIMERA DAMA/THE FIRST LADY) та  

«Моя старша сестра» (Моя старшая сестра) здійснювалося без отримання 

дозвільних документів – державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів, що є порушенням статті 15 Закону України  

«Про кінематографію». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.05.2017 рішенням № 761 

було призначено позапланову перевірку ПрАТ «АКЦІОНЕРНА 

РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/190 від 24.05.2017 

було здійснено позапланову перевірку ПрАТ «АКЦІОНЕРНА 

РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса (ефірне мовлення, 

логотип: «ГЛАС»), за результатами якої складено Акт № ПП/Од/С/11/2017 від 

21.06.2017. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 20.12.2016 в ефірі ліцензіата 

зафіксовано порушення пункту а) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов’язана 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії), оскільки 

демонстрування фільмів  «Перша Леді» (LA PRIMERA DAMA/THE FIRST 

LADY) о 02:42 та о 23:10; «Моя старша сестра» (Моя старшая сестра) о 04:33 

здійснювалося без отримання дозвільних документів – державних посвідчень 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів, що є порушенням статті 

15 Закону України «Про кінематографію» (Право на розповсюдження і 
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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. Фільми, на які видані державні посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування, вносяться  до державного реєстру фільмів. 

Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів затверджується Кабінетом Міністрів України). 

Розглянувши Акт № ПП/Од/С/11/2017 від 21.06.2017 позапланової 

перевірки ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», 

м. Одеса, лист Асоціації «Індустріальний Телевізійний Комітет» (вх. № 16/7674 

від 27.12.2016), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї 

компанії, керуючись статтею 15 Закону України «Про кінематографію»,  

пунктом а) 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, 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. Визнати порушення  ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС»,  

м. Одеса, НР № 1488-м від 24.10.2006, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ «ГЛАС», м. Одеса, протягом місяця з дня прийняття цього 

рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення Національна рада 

може застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством 

України. 

4. Це рішення Національної ради та матеріали позапланової перевірки 

ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС»,  

м. Одеса, надіслати до Державного агентства України з питань кіно для вжиття 

заходів відповідного реагування. 

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

ліцензійної справи ПрАТ «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ 

«ГЛАС», м. Одеса. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


