
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1614 

 

07.09.2017                                                       м. Київ                                              Протокол № 30 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «52 КАНАЛ», м. Одеса 

(НР № 01031-м від 05.03.2017,  

кабельне, логотип: «АРТ 24») 

 

За результатами моніторингу телемовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«52 КАНАЛ», м. Одеса, за 26-28.06.2017 в ефірі ліцензіата (ліцензія  

НР № 01031-м від 05.03.2017) зафіксовано демонстрування фільмів: 

- «Лінія» («La linea», США-Мексика, 2009; демонстрування – 26.06.2017 о 

22.46); 

- «Охоронець» («Yojinbo», Японія, 1961; демонстрування – 27.06.2017 о 

17.00); 

- «Битва у Сіетлі» («Battle in seattle», США, 2007; демонстрування – 

28.06.2017 о 04.54).  

Відповідно до копій документів (вх. № 16/4411 від 14.07.2017), наданих 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «52 КАНАЛ», м. Одеса, на вимогу Національної 

ради, термін дії державних посвідчень на право розповсюдження і 

демонстрування вищезазначених фільмів закінчився у 2016 році.  

Тобто, 26.06.2017, 27.06.2017 та 28.06.2017 було здійснено демонстрування 

вищезазначених фільмів без дозвільних документів, що є ознакою порушення 

вимог чинного законодавства України: 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов’язана: дотримуватись 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини першої 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. 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). 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «52 КАНАЛ», м. Одеса, за 26-28.06.2017, враховуючи 



інформацію ліцензіата (вх. № 16/4411 від 14.07.2017), 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. Призначити позапланову перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «52 

КАНАЛ», м. Одеса (НР № 01031-м від 05.03.2017), з метою перевірки 

дотримання вимог: 

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

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватись 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- частини першої 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. 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). 

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, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 

 


