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14.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 24 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ 

(НР № 00033-м від 23.01.2006, 

супутникове мовлення, логотип: «К1») 

 

Національна рада на своєму засіданні 25.06.2015 розглянула питання 

 «Про результати планової перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ (НР № 00033-м від 23.01.2006 

(супутникове ТБ, логотип: «К1») та ухвалила рішення № 895, яким було взято 

до відома наявність порушення пункту е) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», оскільки редакційний матеріал в 

передачі «Орел і Решка. Незвідана Європа», в якому приверталася увага до 

торгівельної марки «Ренні», був вміщений без використання рубрик «реклама» 

чи «на правах реклами», що є порушенням частини третьої статті 9 Закону 

України «Про рекламу». 

Пунктом другим цього рішення ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, було зобов’язано протягом місяця 

привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Результати моніторингу програмного наповнення від 11.11.2015 

засвідчили, що ліцензіат ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ, не привів свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства, оскільки було знову зафіксовано ознаку порушення пункту е) 

частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 18.02.2016 рішенням № 194 

було призначено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5в/85 від 23.02.2016 

було здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «К1»), за 

результатами якої складено Акт № 7ПП/Кв/С/1 від 02.03.2016. 

У ході перевірки було зафіксовано порушення пункту е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» 

(Телерадіоорганізація зобов'язана виконувати правила рекламної діяльності і 

спонсорства, встановлені законодавством), оскільки за результатами 

моніторингу, здійсненого 11.11.2015, трансляція рекламних блоків на їх 
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початку (00:27:30, 01:22:04), а також наприкінці (01:28:41, 06:24:39, 08:21:17, 

09:22:24, 17:35:52, 19:27:01, 19:34:24, 21:23:20, 23:25:04) була не чітко 

відокремлена від інших програм, передач з використанням слова «реклама», 

тобто такою, що недостатньо візуалізується, що є порушенням частини другої 

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»). 

Також зафіксовано, що трансляція соціальної реклами «Федерація 

роботодавців України. Відродимо країну разом» не була відокремлена від 

інших програм, передач наприкінці за допомогою аудіо-, відео, комбінованих 

засобів, титрів, рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням 

слова «реклама» о 0:39:45, 1:34:14, 8:33:37, 9:25:26, 21:39:00, 23:37:22. 

Таким чином, ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ, не виконало пункт другий рішення Національної ради  

від 25.06.2015 № 895 про усунення порушення пункту е) частини першої статті 

59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і приведення діяльності 

у відповідність до чинного законодавства. 

 21.04.2016 Національна рада на засіданні розглянула питання  

 «Про результати позапланової перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ 

«МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ» та ухвалила рішення № 590 щодо 

повернення до розгляду цього питання після здійснення додаткового 

моніторингу ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, на предмет 

дотримання пункту е) частини першої статті 59 Закону України 

 «Про телебачення і радіомовлення».  

Так, 10.06.2016 на виконання рішення від 21.04.2016 № 590 спеціалістом 

секретаріату  представника Національної ради у м. Києві здійснено додатковий 

моніторинг ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ. 

За результатами моніторингу порушень пункту е) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» не зафіксовано.  

Таким чином, ТОВ «ТРО «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, виконало 

пункт два рішення Національної ради від 25.06.2015 № 895 і привело діяльність 

у відповідність до вимог чинного законодавства. 

Розглянувши Акт № 7ПП/Кв/С/1 від 02.03.2016 позапланової перевірки 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, та 

результати додаткового моніторингу від 10.06.2016, 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 
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вирішила: 

1. Інформацію про результати позапланової перевірки  

та додаткового моніторингу ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ 

МЕДІА СЕРВІС», м. Київ, взяти до відома. 

2. Вказати  ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА СЕРВІС», 

м. Київ, на неприпустимість у подальшому порушень пункту е) частини першої 

статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

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

ліцензійної справи ТОВ «ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «МУЛЬТІ МЕДІА 

СЕРВІС», м. Київ. 

4. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського.  

 
 

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 

 


