
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1680 

 

20.07.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 25 
 

 

Про результати планової перевірки  

КП ДЕРЖАВНОЇ СТУДІЇ  

«КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ»,  

м. Калуш Івано-Франківської обл. (НР № 00480-м від 09.12.2009, 

ефірне мовлення, логотип: «КМТ») 

 

На виконання наказу голови Національної ради 5б/200 від 19.04.2016 

було здійснено планову перевірку КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ДЕРЖАВНОЇ СТУДІЇ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл. (ефірне мовлення, логотип: «КМТ»), у результаті чого 

складено Акт № 47/ІІ/Ів./П/8-16 від 25.05.2016. 

У ході перевірки, на підставі результатів моніторингу від 11.05.2016, 

зафіксовано 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 дві передачі «Музика на КМТ» 

(о 06:28:14 та о 12:08:25) та «Дорога до Бога» (о 16:42:09 та о 20:31:48) 

транслювалися без назви їх виробника; 

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, зокрема,  відсутні 

культурологічні передачі (за ліц. – 1 год./добу) та дитячі передачі (за ліц. -  

12 хв./добу), а також змінено формат мовлення: за ліц. – інформаційно-

розважальний, факт. – інформаційно-просвітницький; 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки в блоках «Соціальної реклами» транслювалась без 

відповідного відокремлення реклама лікаря-гінеколога І.Мельничука та 

реклама футбольного матчу між ФК «Калуш» та «Нафтовик» (Долина), які не 

підпадають під визначення «соціальна реклама» (о 04:50:16, 06:44:53, 10:30:16, 

12:24:53, 16:00:17, 16:55:33, 19:50:17, 20:45:33), що є порушенням статті 1 

(соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій 

формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 

загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання 

прибутку), частини першої статті 9 (реклама має бути чітко відокремлена від 
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іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким 

чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу) та статті 12 (соціальна 

реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його 

виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавцем є 

громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що 

належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами) Закону 

України «Про рекламу». 

Розглянувши Акт № 47/ІІ/Ів./П/8-16 від 25.05.2016 планової перевірки 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ СТУДІЇ «КАЛУСЬКЕ 

МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш Івано-Франківської обл., керуючись 

частиною п’ятою статті 6, частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 

28, 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 та другою 

статті 75 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,  статтею 1, 

частиною першою статті 9 та статтею 12 Закону України «Про рекламу», 

статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну 

раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада 

 

вирішила: 

1. Визнати порушення КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ДЕРЖАВНОЮ СТУДІЄЮ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., НР № 00480-м від 09.12.2009, 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 дві передачі «Музика на КМТ» 

та «Дорога до Бога» транслювалися без назви їх виробника; 

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, зокрема,  відсутні 

культурологічні передачі та дитячі передачі, а також змінено формат мовлення; 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки в блоках «Соціальної реклами» транслювалась без 

відповідного відокремлення реклама лікаря-гінеколога І.Мельничука та 

реклама футбольного матчу між ФК «Калуш» та «Нафтовик» (Долина), які не 

підпадають під визначення «соціальна реклама».  

2. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ДЕРЖАВНІЙ СТУДІЇ 

«КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш Івано-Франківської обл., 

НР № 00480-м від 09.12.2009, оголосити попередження. 

3. Звернутися до Державної служби з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів з інформацією про зафіксовані порушення 

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 
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виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), статті першої, частини першої статті 9 та статті 12 Закону 

України «Про рекламу» в ефірі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ДЕРЖАВНОЇ СТУДІЇ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., з проханням вжити заходів у межах компетенції, 

передбаченої чинним законодавством. 

4. Зобов’язати ліцензіата КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ДЕРЖАВНУ СТУДІЮ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш 

Івано-Франківської обл., 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. 

5. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ ДЕРЖАВНІЙ СТУДІЇ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш Івано-Франківської обл. 

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

ліцензійної справи КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНОЇ 

СТУДІЇ «КАЛУСЬКЕ МІСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ», м. Калуш Івано-Франківської 

обл. 

7. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національної ради С. Костинського.  

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ К. Котенко 

 


