
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 578 

 

 

21.04.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 13 

 

 

Про призначення позапланової перевірки 

ТОВ «ТРК «ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпропетровськ 

(НР № 00172-м від 29.08.2014, супутникове ТБ, 

логотип: зображення представлене у вигляді птаха  

з розправленими крилами, що зображений на фоні словесної  

частини «ТЕЛЕКАНАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ») 

 

 

За результатами моніторингу супутникового мовлення ТОВ «ТРК 

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпропетровськ, здійсненого 24.03.2016 відповідно 

до ліцензії НР № 00172-м від 29.08.2014, зафіксовано ознаки порушення Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім’я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки в ефірі телерадіоорганізації упродовж доби (24.03.2016) 

було розміщено передачі, які подавались без інформації про автора та авторів 

програми; 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії) та частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов'язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки ліцензіат                                 

не дотримується умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення 

(зменшено обсяг підбірки музичних творів, відсутні інформаційно-аналітичні та 

публіцистичні передачі); 

- пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки рекламна інформація у передачі «Четвертое 

измерение» (плашка у нижньому куті екрану з інформацією про семінар 

«Четвертое измерение» із зазначенням номера телефону) не була відокремлена 

з використанням слова «реклама», що є порушенням частин другої та третьої 

статті 9 Закону України «Про рекламу» (Реклама  у теле- і радіопередачах,  

програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх 

початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, 

рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слова 

«реклама». Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому 

привертається увага до конкретної особи чи товару та  який формує або 



підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи 

товару, є рекламою і має бути вміщений під рубрикою «Реклама» чи «На 

правах реклами»), а також частини першої статті 15 Закону України «Про 

рекламу» (Реклама послуг, що надаються з використанням електрозв'язку, в 

тому числі телефонного, при розповсюдженні її в рекламних засобах має 

містити точну інформацію про: зміст рекламованої послуги; вартість 

рекламованої послуги; вікові та інші обмеження, встановлені законодавством і 

виробником послуги щодо кола споживачів рекламованої послуги; платне чи 

безоплатне використання каналу телефонного зв'язку при наданні  

рекламованої послуги і вартість однієї хвилини телефонного зв'язку при 

отриманні послуги у відповідному регіоні; повне ім'я, найменування, адресу 

надавача рекламованої послуги. Ця інформація подається шрифтом не менше 

половини розміру шрифту, яким подано номер телефону, що використовується 

для надання рекламованої послуги), оскільки реклама транслювалась без 

зазначення інформації про вартість рекламованої послуги, вікові та інші 

обмеження, встановлені законодавством і виробником послуги щодо кола 

споживачів рекламованої послуги; вартості (платне чи безоплатне) 

використання каналу телефонного зв’язку при наданні рекламованої послуги  і 

вартості однієї хвилини телефонного зв’язку при отриманні послуги у 

відповідному регіоні. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «ТРК 

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ»,  м. Дніпропетровськ, за 24.03.2016, 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 

«ВІДРОДЖЕННЯ ТБ», м. Дніпропетровськ (НР № 00172-м від 29.08.2014),                

з метою перевірки дотримання вимог частини п’ятої статті 6 (Дані про кожну 

індивідуальну програму чи передачу мають містити ім’я автора чи авторів, 

назву і адресу виробника програми), частини сьомої статті 27 (Ліцензіат 

зобов'язаний виконувати умови ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат 

зобов'язаний дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення), 

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством) Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

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 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/ К. Котенко 

 


