
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 864 

 

19.05.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 
 

 

Про результати планової перевірки 

ТОВ «ТРК «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ»,  

м. Київ (НР № 00457-м від 27.11.2009, 

ефірне мовлення, логотип: «5+») 
 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/112 від 16.03.2016 

було здійснено планову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-

ІНФОРМ», м. Київ, НР № 00457-м від 27.11.2009 

(ефірне мовлення, логотип: «5+»), у результаті чого складено  

Акт № 16П/(ІІ)/Кв/ПА/16 від 27.04.2016. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення пункту е) частини 1  

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(телерадіоорганізація зобов’язана виконувати правила рекламної діяльності і 

спонсорства, встановлені законодавством), оскільки під час трансляції передачі 

«Інформаційний ранок» (22.04.2016 з 7 год. 07 хв. до 8 год. 52 хв.) 

демонструвались динамічні відеоролики з використанням знаку для товарів і 

послуг «WOG» без ідентифікації такої інформації. Відповідно до пояснень 

ліцензіата ця інформація є інформацією про спонсорство. Проте передача 

«Інформаційний ранок» не була означена за допомогою титрів чи дикторського 

тексту ні на початку, ні наприкінці передачі як така, що підготовлена за 

підтримки спонсора, що є порушенням частини четвертої статті 5 Закону 

України «Про рекламу» (Програма, передача, підготовлена за підтримки 

спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту 

на початку та/або наприкінці програми, передачі).  

Розглянувши Акт № 16П/(ІІ)/Кв/ПА/16 від 27.04.2016 планової перевірки  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ,  

НР № 00457-м від 27.11.2009, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись частиною сьомою статті 27, частиною 

восьмою статті 28, пунктами а), б) частини першої статті 59, частиною першою 

статті 70, частинами першою, другою, п’ятою та шостою статті 72, частинами 

першою та другою статті 73, частиною першою статті 74, частинами першою та 

другою статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 

13, частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України 

з питань телебачення і радіомовлення» та частиною четвертою статті 5 Закону 

України «Про рекламу», Національна рада 
 



 

вирішила: 

1. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», м. Київ, пункту е) частини 1 статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (телерадіоорганізація зобов’язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки під час трансляції передачі «Інформаційний ранок» 

(22.04.2016 з 7 год. 07 хв. до 8 год. 52 хв.) демонструвались динамічні 

відеоролики з використанням знаку для товарів і послуг «WOG» без 

ідентифікації такої інформації, що є порушенням частини четвертої статті 5 

Закону України «Про рекламу» (Програма, передача, підготовлена за підтримки 

спонсора, повинна бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту 

на початку та/або наприкінці програми, передачі). 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-

ІНФОРМ», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність 

до вимог чинного законодавства. В разі невиконання ліцензіатом цього рішення 

Національна рада може призначити позапланову перевірку або застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 

3. Звернутись до Держпродспоживслужби з інформацією про зафіксовані 

порушення частини четвертої статті 5 Закону України  

«Про рекламу» в ефірі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ», 

м. Київ. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЕКСПРЕС-ІНФОРМ»,  

м. Київ. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/ О. Герасим’юк 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


