
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1884 

 

25.08.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 29 

 

Про результати позапланової перевірки  

ТОВ «ТРК «МТВ-ПЛЮС»,  

смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. 

(НР № 00523-м від 24.07.2009, 

ефірне мовлення, логотип: «МТВплюс») 
 

До Національної ради надійшло звернення народного депутата України 

Іонової М.М. (вх. № 3/94 від 24.05.2016) з інформацією, що 20.05.2016 в ефірі 

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт  Мирне Мелітопольського 

р-ну Запорізької обл., було розміщено рекламу з ознаками порушення вимог 

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

радіомовлення», зокрема частини шостої статті 5, абзацу одинадцятого частини 

першої та частини п’ятої статті 8, частин першої та другої статті 9, частини 

першої статті 13, частини першої статті 24 Закону України «Про рекламу». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 07.07.2016 рішенням  

№ 1578 було призначено позапланову перевірку ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського р-ну 

Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради 5б/531 від 11.07.2016 було 

здійснено позапланову перевірку ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-

ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (місцеве ефірне 

мовлення, логотип: «МТВплюс»), у результаті чого складено Акт № 282 

ПП(ІІ)/Зп/П/09-16 від 20.07.2016. 

У ході перевірки за результатами моніторингу від 20.05.2016 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: 

на початку і наприкінці випуску програми новин «Регион» (о 18:00, 18:18, 

20:59, 21:17) було розміщено інформацію про спонсора «Партнер программы 

«Регион» - магазин «Электропроводка». Стабильно, под напряжением»,  що є 

порушенням вимог частини шостої статті 5 Закону України «Про рекламу» 

(Спонсорство програм і передач новин забороняється); 

рекламу концерту Костянтина Бочарова (о 18:23, 21:22) та музичного шоу 

«Обережно, Фіксики» (о 18:26, 21:25) було розміщено без інформації про 

використання/невикористання фонограм виконавцями музичних творів, що є 

порушенням вимог абзацу одинадцятого частини першої статті 8 Закону 

України «Про рекламу» (У рекламі забороняється: рекламувати послуги, 
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пов'язані з концертною, гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, 

фестивальною діяльністю, без інформації про використання чи невикористання 

фонограм виконавцями музичних творів); 

у рекламі компанії «Мое окно» (о 18:25, 21:24) була відсутня інформація 

про місце, дату початку і закінчення знижки цін на продукцію, що 

рекламується, що є порушенням вимог частини п’ятої статті 8 Закону України 

«Про рекламу» (Реклама про знижку цін на продукцію, про розпродаж повинна 

містити відомості про місце, дату початку і закінчення знижки цін на 

продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру знижки до 

попередньої ціни реалізації товару); 

рекламу магазину «Аvanti» (о 18:28, 18:29, 21:27, 21:28) не було 

відокремлено від інших програм на їх початку і наприкінці, що є порушенням 

частин першої та другої статті 9 Закону України «Про рекламу» (Реклама має 

бути чітко відокремлена від іншої інформації, щоб її можна було 

ідентифікувати як 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»); 

 частка реклами протягом години перевищувала 15 %, зокрема: 

- 17:00:00 – 18:00:00 (реклама 0:12:19) – 20,5%; 

- 19:00:00 – 20:00:00 (реклама 0:11:02) – 18,4%; 

- 20:00:00 – 21:00:00 (реклама 0:12:47) – 21,3%,  

- 21:00:00 – 22:00:00 (реклама 0:13:14) – 22,1%, що є порушенням вимог 

частини першої статті 13 Закону України «Про рекламу» (На телебаченні час 

мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 

відсотків протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення); 

у рекламі магазину «Дом мебели» (о 18:22, 21:21) було розміщено 

рекламну інформацію щодо надавача кредиту компанії «Смарт-Фінанс» без 

інформації про номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та найменування органу, 

який видав цей дозвіл, ліцензію, що є порушенням вимог частини першої  

статті 24 Закону України «Про рекламу» (Реклама послуг (банківських, 

страхових, інвестиційних тощо), пов'язаних із залученням коштів населення, 

або осіб, які їх надають, дозволяється лише за наявності  спеціального дозволу, 

ліцензії, що підтверджує право на здійснення такого виду діяльності. Така 

реклама повинна містити номер дозволу, ліцензії, дату їх видачі та 

найменування органу, який видав цей дозвіл, ліцензію).  

 Розглянувши Акт № 282 ПП(ІІ)/Зп/П/09-16 від 20.07.2016 позапланової 

перевірки ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Мелітопольського р-ну Запорізької обл., 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 та другою статті 75 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення», частиною шостою статті 5, абзацом 

одинадцятим частини першої та частиною п’ятою статті 8, частинами першою 
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та другою статті 9, частиною першою статті 13, частиною першою статті 24 

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. Взяти до відома наявність порушення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл.,  

НР № 00523-м від 24.07.2009, пункту е) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення», частини шостої статті 5, абзацу 

одинадцятого частини першої та частини п’ятої статті 8, частин першої та 

другої статті 9, частини першої статті 13, частини першої статті 24 Закону 

України «Про рекламу». 

2. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», 

смт Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл., протягом одного місяця з 

дня прийняття цього рішення 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 шостої статті 5, абзацу одинадцятого частини першої 

та частини п’ятої статті 8, частин першої та другої статті 9, частини першої 

статті 13, частини першої статті 24 Закону України «Про рекламу» в ефірі  

ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне Мелітопольського 

р-ну Запорізької обл., 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 «МТВ-ПЛЮС», смт Мирне 

Мелітопольського р-ну Запорізької обл. 

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 

 

Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 


