
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 216 

 

18.02.2015                                                       м. Київ                                             Протокол № 5 

 
Про результати позапланової перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

(НР № 00291-м від 23.10.2001,  

ефірне ТБ, логотип: «ІНТЕР») 
 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/19 від 22.01.2015 

було здійснено позапланову перевірку ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ, НР № 00291-м від 23.10.2001 (загальнонаціональне ефірне телевізійне 

мовлення, логотип: «ІНТЕР»), в результаті чого складено  

Акт № 11(І)/Кв/А/15 від 06.02.2015. 

В ході перевірки було зафіксовано порушення Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

- частини 8 статті 28, оскільки зменшено обсяг програм власного 

виробництва, інформаційних передач, збільшено обсяг фільмопоказу та 

відсутні розважальні передачі; 

- пункту а) частини 1 статті 59, оскільки ліцензіат транслював фільм без 

отримання державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів. 

Також в ефірі ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, було здійснено 

показ передач за участю осіб, які  своїми публічними виступами розпалюють 

ворожнечу, принижують честь та гідність українського народу, схвалюють дії 

терористів у східних областях України, підтримують анексію Автономної 

Республіки Крим. 

Розглянувши Акт № 11(І)/Кв/А/15 від 06.02.2015 позапланової перевірки 

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, НР № 00291-м від 23.10.2001, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а), б) частини 1 статті 59, 

частиною 1 статті 70,  частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 

73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Визнати порушення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ,  

НР № 00291-м від 23.10.2001, вимог частини 8 статті 28, пункту а) частини 1 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 



2. Визнати недопустимими дії ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, 

НР № 00291-м від 23.10.2001, яке в умовах ведення інформаційної війни 

здійснило показ у телепередачах осіб, що відкрито схвалюють анексію 

Автономної Республіки Крим, дії терористів на сході України, закликають до 

агресивних дій щодо громадян України. 

3. ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, НР № 00291-м від 23.10.2001, 

оголосити попередження. 

4. Вказати ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, на необхідність у 

подальшому дотримуватися вимог законодавства та умов ліцензії. 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ 

«ІНТЕР», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради В. Севрюкова.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  К. Котенко 

 


