
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 389 

 

22.03.2018                                                      м. Київ                                             Протокол № 8 
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ 

(НР № 00269-м від 23.08.2011, 

багатоканальне мовлення (МХ-2),  

логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване)) 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  

(далі – Національна рада) надійшов лист Служби безпеки України (вх. № 10/19 

від 04.01.2018), а також звернення громадян Ковбика М.М. (вх. № 15а/7  

від 02.01.2018, вх. № 15а/8 від 02.01.2018, вх. № 15а/9 від 02.01.2018,  

вх. № 15а/10 від 02.01.2018) та Корнєєва Є.Л. (вх. № 15а/799 від 22.12.2017)  

з наріканням на трансляцію ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ»,  

м. Київ, 15.12.2017, 17.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017, 29.12.2017, 31.12.2017, 

01.01.2018 фільмів, до акторського складу яких входять особи, прізвища яких 

внесені до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. 

За результатами моніторингу мовлення ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 

ЦЕНТР - СТБ», м. Київ (НР № 00269-м від 23.08.2011), за 15.12.2017, 17-

19.12.2017, 22.12.2017, 29.12.2017, 31.12.2017, 01.01.2018 зафіксовано 

демонстрування фільмів за участю діячів, прізвища яких внесені до Переліку 

осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 

політики у сферах культури та мистецтв – Міністерства культури України, що є 

ознакою порушення вимог абзацу 10 частини другої статті 6 та пункту а) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 11.01.2018 рішенням № 3 

було призначено позапланову виїзну перевірку ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР - СТБ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/58-1 від 26.01.2018 

було здійснено позапланову виїзну перевірку ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 

ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, за результатами якої складено АКТ № 42 від 

07.02.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 15.12.2017, 17-19.12.2017, 

22.12.2017, 29.12.2017, 31.12.2017, 01.01.2018 зафіксовано порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу 10 частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 
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одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють 

загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах 

культури та мистецтв. При цьому учасником аудіовізуального твору вважається 

фізична особа, яка брала участь у його створенні під власним ім’ям 

(псевдонімом) або як виконавець будь-якої ролі, виконавець музичного твору, 

що використовується в аудіовізуальному творі, автор сценарію та/або текстів чи 

діалогів, режисер-постановник, продюсер); 

- пункту а) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов`язана: 

дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії),  

оскільки в ефірі ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР - СТБ», м. Київ, 

зафіксовано демонстрування фільмів за участю діячів, прізвища яких внесені до 

Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на 

веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сферах культури та мистецтв – Міністерства культури 

України: 

1) «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» за участю Варлей 

Наталії Володимирівни (17.12.2017 об 11.15, 19.12.2017 о 09.00, 29.12.2017 о 

08.35); 

2) «Іронія долі, або З легкою парою!» за участю Тализіної Валентини 

Іларіонівни (29.12.2017 о 13.25, 31.12.2017 о 17.55); 

3) «Москва сльозам не вірить» за участю Табакова Олега Павловича 

(22.12.2017 о 14.15, 31.12.2017 об 11.00, 01.01.2018 о 18.00); 

4) «Любов і голуби» за участю Михайлова Олександра Яковича 

(15.12.2017 о 07.35, 18.12.2017 о 10.50, 22.12.2017 о 12.15). 

Розглянувши акт позапланової виїзної перевірки № 42 від 07.02.2018, 

заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись 

абзацом 10 частини другої статті 6, пунктом а) частини першої статті 59, 

частиною першою статті 70, частинами першою, другою, п’ятою, 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 «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», 

м. Київ, абзацу 10 частини другої статті 6, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ,  

НР № 00269-м від 23.08.2011, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – 

СТБ», м. Київ, протягом місяця з дня прийняття цього рішення привести свою 

діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. В разі невиконання 
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ліцензіатом цього рішення Національна рада може застосувати до ліцензіата 

санкції, передбачені чинним законодавством України. 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ 

МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ. 

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

ліцензійної справи ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського. 
 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 


