
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1538  

 

07.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 
 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «РАДІО-ЕРА», м. Київ  

(НР № 00051-м від 24.09.2014, 

ефірне мовлення, позивні: «Радіо-Ера FM») 

 

Відповідно до Плану основних заходів Національної ради України з 

питань телебачення і радіомовлення на І півріччя 2016 року, затвердженого 

рішенням регуляторного органу від 17.12.2015 № 2210, упродовж березня 2016 

було проведено моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій на 

предмет дотримання ними вимог Закону України «Про рекламу». 

За результатами моніторингу ефірного мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, здійсненого 21.03.2016 

відповідно до ліцензії НР № 00051-м від 24.09.2014, зафіксовано порушення 

вимог пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», оскільки об 11:10 год. та о 14:53 годині у рекламі щодо 

лікувального жилету було подано лише телефон центру без наведення його 

назви та без подачі інформації, передбаченої чинним законодавством для 

медичних виробів, методів лікування, профілактики, реабілітації та 

діагностики, що є ознакою порушення вимог абзацу четвертого частин першої, 

другої статті 8, абзацу другого частини першої та частини четвертої статті 21 

Закону України «Про рекламу». 

Крім того, о 12:34, 15:34 та 17:34 годині під час реклами концерту Іво 

Бобула не було надано інформації про використання/невикористання 

фонограми виконавцем музичних творів, що є ознакою порушення вимог 

абзацу одинадцятого частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.04.2016 рішенням № 585 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РАДІО-ЕРА», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/220 від 27.04.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РАДІО-ЕРА», м. Київ (загальнонаціональне ефірне мовлення, позивні: «Радіо-

Ера FM»), за результатами якої складено Акт № 34ПП/Кв/СА/16 від 25.05.2016. 

Під час перевірки на підставі наданих документів ТОВ «ТРК «РАДІО-

ЕРА», м. Київ, встановлено: 

згідно з договором № 105 про надання послуг від 05.12.2014 між ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, та ТОВ «Будівельний центр 
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«Аюдар», м. Київ, додатком до договору № 17 від 29.02.2016 характеристикою 

послуг є розміщення рекламного матеріалу «Телефон гарячої лінії». До 

договору додається текст (сценарій) реклами «телефону гарячої лінії  

(044) 537-38-04» для розміщення на «Радіо-Ера FM». Незважаючи на те, що 

текст рекламного ролика містить посилання на «Лечебный жилет» та його 

лікувальні властивості, жодного згадування про вказаний продукт договір та 

його додатки не містять.  

На підтвердження того, що рекламований «Лечебный жилет» не є 

лікарським засобом, медичним виробом та методом профілактики, діагностики, 

лікування і реабілітації ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ  «РАДІО-ЕРА»,  

м. Київ, під час перевірки було надано копію висновку Органу з сертифікації та 

оцінки відповідальності ТОВ «Орган з сертифікації «ПромСтандарт» 

№177/04954 від 19.05.2014. Згідно з висновком про необхідність проведення 

робіт з обов'язкової сертифікації в Системі УкрСЕПРО, лікувальний жилет 

здоров'я «Kenko», виробництва Японії, відноситься до коду продукції УКТЗЕД 

6212 і, відповідно до затвердженого Переліку продукції, що не підлягає 

обов'язковій сертифікації в Україні (Наказ Держспоживстандарту України від 

01.02.2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 04.05.2005 № 466/10746 зі змінами та доповненнями), не підлягає 

обов’язковій сертифікації в Україні станом на 19.05.2014. Інших документів 

стосовно згаданого у рекламі «Лечебного жилета» під час перевірки не було 

надано.  

У зв'язку із встановленими під час перевірки фактами змінено первинну 

класифікацію порушення і встановлено, що у рекламній діяльності ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, зафіксовано порушення 

вимог пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати правила 

рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством), оскільки 

текст реклами «Телефону гарячої лінії (044) 537-38-04» свідчить про 

недостовірність, двозначність, замовчування та перебільшення інформації (у 

рекламі подавалась інформація про «Лечебный жилет», його лікувальні 

властивості), що є порушенням вимог Закону України «Про рекламу»:  

частини дев’ятої статті 21 (У рекламі товарів та методів, що не належать до 

лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, 

лікування і реабілітації, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального 

дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних 

добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні 

властивості);  

частини першої статті 10 (Недобросовісна реклама забороняється). 

За інформацією від керівництва ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-

ЕРА», м. Київ, станом на день перевірки рекламу «Телефону гарячої лінії  

(044) 537-38-04» знято з ефіру.   

Також моніторингом від 21.03.2016 о 12:34, 15:34, 17:34 зафіксовано 

рекламу концерту Іво Бобула, у якій не прозвучало інформації про 
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використання/невикористання фонограми виконавцем музичних творів, що є 

порушенням вимог абзацу одинадцятого частини першої статті 8 Закону 

України «Про рекламу» (У рекламі забороняється рекламувати послуги, 

пов'язані з концертною, гастрольною, фестивальною діяльністю, без інформації 

про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. 

Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо 

конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї 

реклами). 

Розглянувши Акт № 34ПП/Кв/СА/16 від 25.05.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, заслухавши пояснення 

уповноваженого представника цієї компанії, керуючись пунктом е) 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, 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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«РАДІО-ЕРА», м. Київ, пункту е) частини першої статті 59 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки: 

 текст реклами «Телефону гарячої лінії (044) 537-38-04» свідчить про 

недостовірність, двозначність, замовчування та перебільшення інформації (у 

рекламі подавалась інформація про «Лечебный жилет», його лікувальні 

властивості), що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 21 (У рекламі 

товарів та методів, що не належать до лікарських засобів, медичних виробів, 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також у рекламі 

харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних 

харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що 

вони мають лікувальні властивості) та частини першої статті 10 

(Недобросовісна реклама забороняється) Закону України «Про рекламу»;  

реклама концерту Іво Бобула 21.03.2016 о 12:34, 15:34, 17:34 не містила 

інформації про використання/невикористання фонограми виконавцем музичних 

творів, що є порушенням вимог абзацу одинадцятого частини першої статті 8 

Закону України «Про рекламу» (У рекламі забороняється рекламувати послуги, 

пов'язані з концертною, гастрольною, фестивальною діяльністю, без інформації 

про використання чи невикористання фонограм виконавцями музичних творів. 

Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних засобах щодо 

конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу всієї 

реклами). 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», 

м. Київ, протягом місяця вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та 
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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. Звернутися до Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів з інформацією про зафіксовані порушення 

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

радіомовлення», абзацу одинадцятого частини першої статті 8, частини першої 

статті 10 та частини дев’ятої статті 21 Закону України «Про рекламу» в ефірі 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», м. Київ, з проханням вжити 

заходів у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством. 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО-ЕРА», 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 

 


