
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 480 

 

05.04.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 10 
 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ 

(НР № 00290-м від 23.08.20 11,  

загальнонаціональне багатоканальне ТБ (МХ-1); 

НР № 00291-м від 01.07.2015, 

загальнонаціональне ефірне ТБ,  

логотип: «ІНТЕР») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшли звернення громадян Ковбика М.М. (вх. № 15а/165 

від 27.02.2018, вх. № 15а/166 від 27.02.2018, вх. № 15а/167 від 27.02.2018,  

вх. № 15а/189 від 06.03.2018, вх. № 15а/190 від 06.03.2018, вх. № 15а/191 від 

06.03.2018, вх. № 15а/192 від 06.03.2018, вх. № 15а/203 від 12.03.2018, вх.  

№ 15а/204 від 12.03.2018, вх. № 15а/207 від 12.03.2018, вх. № 15а/209 від 

12.03.2018, вх. № 15а/226 від 21.03.2018, вх. № 15а/228 від 21.03.2018, вх.  

№ 15а/229 від 21.03.2018), Івасина С.І. (вх. № 15а/222 від 20.03.2018) та 

звернення Київської міської організації Політичної партії «Українська Галицька 

партія» (вх. № 24/127 від 13.03.2018), з наріканням на трансляцію ПрАТ 

«ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ, 23.02.2018, 24.02.2018, 03.03.2018, 04.03.2018, 

05.03.2018, 08.03.2018, 09.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 18.03.2018 фільмів за 

участю осіб, прізвища яких внесено до Переліку осіб, які створюють загрозу 

національній безпеці. 

За результатами моніторингу мовлення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»,  

м. Київ (НР № 00290-м від 23.08.2011, НР № 00291-м від 01.07.2015), за 

23.02.2018, 24.02.2018, 03.03.2018, 04.03.2018, 05.03.2018, 08.03.2018, 09.03.2018, 

10.03.2018, 17.03.2018, 18.03.2018 та 19.03.2018 зафіксовано демонстрування 

фільмів, за участю осіб, прізвища яких внесено 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) «Свій серед чужих, чужих серед своїх», режисер Михалков Микита 

Сергійович (23.02.2018 о 22.00, 24.02.2018 о 14.00); 

2) «Офіцери» за участю Ланового Василя Семеновича (24.02.2018 о 16.00); 

3) «Афоня» за участю Тализіної Валентини Іларіонівни (03.03.2018 о 12.00, 

04.03.2018 о 06.25); 



2 

 

4) «Гараж» за участю Гафта Валентина Йосиповича (03.03.2018 о 14.00, 

05.03.2018 о 10.15); 

5) «Любов і голуби» за участю Михайлова Олександра Яковича, режисер 

Меньшов Володимир Валентинович (08.03.2018 о 15.00, 09.03.2018 о 08.43); 

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

режисер Меньшов Володимир Валентинович (08.03.2018 о 18.45, 10.03.2018 об 

11.40); 

7) «Мері Поппінс, до побачення» за участю Табакова Олега Павловича 

(17.03.2018 о 09.00, 18.03.2018 о 02.00); 

8) «Д’Артаньян і три  мушкетери» за участю Боярського Михайла 

Сергійовича, Табакова Олега Павловича, Клюєва Бориса Володимировича, 

Фрейндліх Аліси Брунівни (17.03.2018 о 18.00, 20.30, 19.03.2018 о 10.25, 12.25). 

Демонстрування фільмів за участю осіб, прізвища яких внесено 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, є ознакою порушення вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

 - абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

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). 

Розглянувши звернення гр. Ковбика М.М. (вх. № 15а/165 від 27.02.2018, 

вх. № 15а/166 від 27.02.2018, вх. № 15а/167 від 27.02.2018, вх. № 15а/189 від 

06.03.2018, вх. № 15а/190 від 06.03.2018, вх. № 15а/191 від 06.03.2018, вх. № 

15а/192 від 06.03.2018, вх. № 15а/203 від 12.03.2018, вх. № 15а/204 від 12.03.2018, 

вх. № 15а/207 від 12.03.2018, вх. № 15а/209 від 12.03.2018, вх. № 15а/226 від 

21.03.2018, вх. № 15а/228 від 21.03.2018, вх. № 15а/229 від 21.03.2018), Івасина 

С.І. (вх. № 15а/222 від 20.03.2018) та Київської міської організації Політичної 

партії «Українська Галицька партія» (вх. № 24/127 від 13.03.2018), результати 

моніторингу мовлення ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ (НР № 00290-м 

від 23.08.2011, НР № 00291-м від 01.07.2015), за 23.02.2018, 24.02.2018, 

03.03.2018, 04.03.2018, 05.03.2018, 08.03.2018, 09.03.2018, 10.03.2018, 17.03.2018, 

18.03.2018, 19.03.2018, керуючись частиною першою статті 70 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацами 

третім, четвертим пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 
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моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 (у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 

Національна рада   
 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР», м. Київ  

(НР № 00290-м від 23.08.2011, НР № 00291-м від 01.07.2015), з метою перевірки 

дотримання вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- абзацу десятого частини другої статті 6 (Не допускається використання 

телерадіоорганізацій для: трансляції аудіовізуальних творів (фільмів, 

телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), 

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). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення і на 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 

 


