
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1624 

 

14.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 24 

 

Про результати позапланової перевірки  

НТКУ, м. Київ  

(НР № 00383-м від 24.07.2009, 

ефірне мовлення, логотип: «UA: ПЕРШИЙ») 

 

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 

року було проведено моніторинг загальнонаціональних телерадіоорганізацій на 

предмет дотримання ними вимог Закону України «Про рекламу». 

За результатами моніторингу НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕЛЕКОМПАНІЇ 

УКРАЇНИ, м. Київ (далі - НТКУ), здійсненого 12.03.2016, зафіксовано ознаки 

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 о 14:23 та 17:48 надавалась реклама за телефоном щодо лікування 

простатиту, при цьому інформація щодо наявності дозволу Міністерства 

охорони здоров`я України та попередження про шкідливість самолікування 

була відсутня, що є ознаками порушення вимог Закону України «Про рекламу»: 

абзацу четвертого частини першої та частини другої статті 8, абзацу другого 

частини першої та частини четвертої статті 21.  

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 21.04.2016  

рішенням № 579 було призначено позапланову перевірку НТКУ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/221 від 27.04.2016 

було здійснено позапланову перевірку НТКУ (загальнонаціональне ефірне 

мовлення, логотип: «UA: ПЕРШИЙ»), за результатами якої складено  

Акт № 33ПП/Кв/СА/16 від 27.05.2016. 

За даними моніторингу від 12.03.2016 в ефірі НТКУ (телеканал 

«UA:Перший») о 10:52, 14:23 та 17:48 було зафіксовано рекламу під умовною 

назвою «Простатит» (хронометраж ролика 45 секунд). 

На підставі наданих під час перевірки документів було встановлено, що 

рекламу було розміщено на підставі договору № 1-13/3 від 05.01.2016 між 

НТКУ та ФОП Пашкевич К.О. (згідно з випискою з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційний номер 

облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 

3173502441). 
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Відповідно до додатка № 4 від 26.02.2016 рекламованим продуктом є 

«Консультаційна лінія «Простатит».  

Графік виходу реклами за умовами договору визначається медіа-планом, 

який додається до матеріалів перевірки.  

Озвучений та графічний текст реклами містить інформацію: 

«Нині зросла кількість чоловіків, хворіючих такою недугою як простатит. 

Простатит може виникнути у чоловіків будь-якого віку. Хвороба трапляється 

як у молодих чоловіків, так і у чоловіків у віці.  

Якщо у вас виникли підозри і є присутніми такі симптоми, як часті позиви 

та утруднення при сечовипусканні, зниження потенції, біль в тазу або в 

нижній частині тіла, порушення у статевій сфері, підвищена стомлюваність, 

- це може бути прояви простатиту.  

Якщо нехтувати цими симптомами, простатит може перейти у хронічну 

форму. Сьогодні ця проблема має рішення. Отримайте більше інформації за 

телефонами: 0442092860, 0675227773,0997489993».  

Комбінована кольорова картинка має напис: «простатит». Протягом 

демонстрації ролика напис змінюється на: «часті позиви», «утруднення при 

сечовипусканні», «зниження потенції», «біль у тазу», «статеві дисфункції». 

Наприкінці ролика знову з’являється напис – «простатит». Протягом всього 

ролику меншим шрифтом тримається напис: «інформаційна послуга», ще 

нижче – «номери телефонів: (044)2092860, (067)5227773, (098)7489993».  

Під номерами телефонів міститься текст наступного змісту: «вартість 

дзвінків згідно тарифів вашого оператора. Тільки для повнолітніх.  

ФОП Пашкевич, факт. адреса: 51938, Дніпропетровська обл.,  

м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайська, 16А».    

Таким чином, у рекламі подається інформація: 

-  пропозиція щодо вирішення проблем із захворюванням на простатит; 

-  надання інформаційних послуг з використанням електрозв’язку, в тому 

числі телефонного. 

Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 

передбачено: 

1) стаття 17: провадження господарської діяльності в сфері охорони 

здоров'я, яка відповідно до закону підлягає ліцензуванню, дозволяється лише за 

наявності ліцензії; 

2) стаття 42: медичне втручання (застосування методів діагностики, 

профілактики або лікування, пов’язаних із впливом на організм людини) 

допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров'ю 

пацієнта; 

3) стаття 44: у медичній практиці застосовуються методи профілактики, 

діагностики, лікування, реабілітації та лікарські засоби, дозволені до 

застосування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері охорони здоров'я; 

4) стаття 39: медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в 

доступній формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення 
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запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров'я; 

5) стаття 16: заклади охорони здоров'я підлягають акредитації у випадках 

та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.  

У рекламі «Консультаційна лінія «Простатит» замовчується інформація: 

- про суб’єкта надання інформаційних послуг (у рекламі подається тільки 

інформація про надавача послуги телефонного зв’язку);  

- зміст інформаційних послуг, пов’язаних зі здоров'ям людини;  

- чи надаються ці послуги медичними працівниками або закладами 

охорони здоров'я;  

- наявність дозвільних документів, передбачених чинним законодавством 

як для методів профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та лікарських 

засобів, так і для суб’єктів надання послуг.  

Також у рекламі повідомляється вартість послуг телефонного зв’язку, але 

не повідомляється, чи є інформаційні послуги платними чи безоплатними 

(відповідно до статті 904 Цивільного кодексу України за договором про 

безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати виконавцеві 

усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору).  

НТКУ не отримала від рекламодавця вказаної інформації і не вжила 

заходів щодо перевірки інформації, яка подається у рекламі «Консультаційна 

лінія «Простатит».  

Вказане свідчить про трансляцію недобросовісної реклами (стаття 10 

Закону України «Про рекламу») за ознаками замовчування та двозначності 

інформації, яка може ввести в оману споживачів реклами та завдати 

матеріальної шкоди та шкоди їхньому здоров'ю.  

Відповідно до статті 23 Закону України «Про інформацію» інформаційною 

послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою 

задоволення їхніх потреб. Інформаційні послуги є об’єктами цивільно-правових 

відносин, що регулюються цивільним законодавством України.  

Укладений між НТКУ («Виконавець») та ФОП Пашкевич К.О. 

(«Замовник») договір № 1-13/3 від 05.01.2016 не обумовлює предмету надання 

інформаційних послуг. Предметом договору є надання Послуг по розміщенню 

реклами.  

Виходячи з вищевикладеного, рекламна діяльність НТКУ здійснюється з 

порушенням Закону України «Про рекламу»: 

1) частини другої статті 8 (Розповсюджувачі реклами не можуть 

поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або 

товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх 

виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а 

рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, 

дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку), оскільки було 

встановлено, що крім договору про розміщення реклами НТКУ не отримала від 

рекламодавця інформації про наявність у нього необхідних дозвільних 

документів або документальних підтверджень стосовно того, що послуги, які 

рекламуються, не потребують отримання таких документів; 
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2) частини першої статті 15 (Реклама послуг, що надаються з 

використанням електрозв’язку, в тому числі телефонного, при використанні 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, вартість однієї хвилини телефонного зв’язку при 

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

надавача рекламованої послуги), оскільки реклама «Консультаційна лінія 

«Простатит» містить інформацію про послуги, що надаються з використанням 

телефонного зв’язку, проте реклама не містить точної інформації щодо змісту 

рекламованої послуги, ім'я, найменування та адреса надавача рекламованої 

послуги співпадає з аналогічними даними рекламодавця, проте податкова 

адреса (м. Донецьк, Ленінський р-н, вул. Кірова, буд. 37, кв. 5) та місце 

провадження господарської діяльності (м. Донецьк) не співпадає з 

інформацією, зазначеною у рекламному ролику (ФОП Пашкевич, факт. адреса: 

51938, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Алтайська, 16А), 

перелік видів господарської діяльності не передбачає провадження діяльності в 

сфері охорони здоров'я. 

Таким чином, у рекламній діяльності НТКУ під час перевірки зафіксовано 

порушення пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення», що є порушенням вимог частини другої статті 8, 

частини першої статті 10 та частини першої статті 15 Закону України «Про 

рекламу».  

Розглянувши Акт № 33ПП/Кв/СА/16 від 27.05.2016 позапланової перевірки 

НТКУ, 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 НТКУ пункту е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати правила рекламної діяльності і 

спонсорства, встановлені законодавством), що є порушенням вимог Закону 

України «Про рекламу»:  

1) частини другої статті 8 (Розповсюджувачі реклами не можуть 

поширювати рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або 

товари, що рекламуються, підлягають обов'язковій сертифікації або їх 

виробництво чи реалізація вимагає наявності відповідних дозволу, ліцензії, а 

рекламодавець не надав розповсюджувачу реклами копії таких сертифіката, 

дозволу, ліцензії, засвідчених у встановленому порядку), оскільки було 
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встановлено, що НТКУ не отримала від рекламодавця інформації про наявність 

у нього необхідних дозвільних документів або документальних підтверджень 

стосовно того, що послуги, які рекламуються, не потребують отримання таких 

документів; 

2) частини першої статті 10 (Недобросовісна реклама забороняється) за 

ознаками замовчування та двозначності інформації, яка може ввести в оману 

споживачів реклами та завдати матеріальної шкоди та шкоди їхньому здоров'ю;  

3) частини першої статті 15 (Реклама послуг, що надаються з 

використанням електрозв’язку, в тому числі телефонного, при використанні 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, вартість однієї хвилини телефонного зв’язку при 

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

надавача рекламованої послуги), оскільки реклама «Консультаційна лінія 

«Простатит» не містить точної інформації щодо змісту рекламованої послуги. 

2. Зобов’язати ліцензіата НТКУ протягом місяця протягом місяця вжити 

заходів щодо усунення виявлених порушень та 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», частини другої статті 8, частини першої статті 10 та  

частини першої статті 15 Закону України «Про рекламу» в ефірі НТКУ з 

проханням вжити заходів у межах компетенції, передбаченої чинним 

законодавством. 

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

ліцензійної справи НТКУ. 

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. 

 

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


