
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 2569 

 

08.12.2016                                                       м. Київ                                             Протокол № 42 

 

Про результати моніторингу  

загальнонаціональних телерадіоорганізацій  

на предмет дотримання порядку трансляції  

спонсорської інформації торгових марок,  

під якими випускаються алкогольні напої,  

та реклами алкоголю 

 

Відповідно до плану основних заходів Національної ради на перше 

півріччя 2016 року у період з 1 січня по 7 січня 2016 року було здійснено 

моніторинг 14 загальнонаціональних телерадіоорганізацій (телевізійне 

аналогове мовлення) на предмет дотримання порядку трансляції спонсорської 

інформації торгових марок (далі - ТМ), під якими випускаються алкогольні 

напої, та реклами алкоголю.  

За цей період в ефірі телеканалів ТОВ «Телерадіоорганізація «Мульті 

Медіа Сервіс», м. Київ, ПрАТ  «Міжнародний Медіа Центр – СТБ», м. Київ, 

ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», м. Київ, ТОВ «Телеодин», м. Київ, ТОВ 

Міжнародна комерційна телерадіокомпанія (ICTV), ПрАТ «Телеканал 

«ІНТЕР», м. Київ, ТОВ «Телестудія «Служба інформації», м. Київ, ПрАТ 

«Телекомпанія «ТЕТ», м. Київ, ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна»,  

м. Донецьк, ТОВ «Телерадіокомпанія «Експрес – Інформ», м. Київ, було 

зафіксовано трансляцію реклами та спонсорської інформації ТМ «Рідна Роса», 

«Шустов» та «Первак» з ознаками порушення Закону України «Про рекламу»: 

- частини третьої статті 7 (Реклама не повинна містити інформації або 

зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують 

правилами пристойності); частини першої статті 8 (У рекламі забороняється: 

вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження  

людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, 

статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками,  

родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують 

товари інших осіб; наводити твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не 

користуються рекламованим товаром), відповідно до яких у рекламі 

забороняється вміщувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками 

походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної 

належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними 

ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також наводити 

твердження, дискримінаційні щодо осіб, які не користуються рекламованим 

товаром, також реклама не повинна містити інформації або зображень, які 
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порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами 

пристойності;  

- частини третьої статті 22 (Реклама  алкогольних  напоїв та тютюнових 

виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної 

власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби: не 

може  формувати думку, що паління або вживання алкоголю є важливим 

фактором досягнення успіху в спортивній, соціальній, сексуальній або інших 

сферах життя; не повинна створювати враження, що вживання алкогольних 

напоїв  чи  паління  тютюнових виробів сприятиме розв'язанню особистих 

проблем; не повинна заохочувати до вживання алкогольних напоїв чи 

тютюнопаління або негативно розцінювати факт утримування від вживання 

тютюнових виробів та алкогольних напоїв), відповідно до якої реклама 

алкогольних напоїв, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів інтелектуальної 

власності, під якими випускаються алкогольні напої не може формувати думку, 

що вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в спортивній, 

соціальній, сексуальній або інших сферах життя, не повинна створювати 

враження, що вживання алкоголю сприятиме розв’язанню особистих проблем 

та заохочувати до вживання алкогольних напоїв.  

З приводу вказаних фактів Національною радою було направлено листи до 

Незалежної  медійної ради та Індустріального Гендерного Комітету з реклами з 

проханням надати експертний висновок щодо наявності в рекламі «Рідна Роса», 

«Шустов» та «Первак» ознак порушення законодавства України та етичних 

стандартів реклами. 

У своєму висновку від 02.08.2016 № 8 (від 11.08.2016 вх. № 17/5352) 

Незалежна медійна рада визнала наявність порушень частини третьої статті 22 

Закону України «Про рекламу» в рекламі «Рідна Роса», «Шустов» та «Первак», 

оскільки в цих роликах формується уявлення про те, що вживання алкогольних 

напоїв відповідних торгових марок є важливим фактором досягнення успіху в 

різноманітних сферах життя.  

Відповідно до експертного висновку від 28.03.2016 № 2/Г-02-2016 (від 

11.04.2016 вх. № 17/2519) Індустріальний Гендерний Комітет з реклами визнав 

рекламу ТМ «Рідна роса» такою, що порушує п.5.2.5, 5.2.7, 5.2.8 статті 5 

Стандарту «Недискримінаційна реклама за ознакою статі» - СОУ  

21708654-002-2011 та пункт третій статті 7, пункт перший статті 8 Закону 

України «Про рекламу», оскільки реклама є дискримінаційною, яка принижує 

гідність людини.  

За інформацією, отриманою від телерадіоорганізацій України (від 

29.02.2016 вх. № 17/809), стало відомо, що у спонсорських відеороликах та 

рекламі використовуються знаки для товарів і послуг, заявки про реєстрацію 

яких подано до Державного підприємства «Український інститут 

інтелектуальної власності» (Укрпатент): 

- номери заявок m 2015 19313, m 2015 19314, m 2015 19315, заявник ТОВ 

«Українська дистрибуційна компанія»; 

- номери заявок m 2015 17952 та m 2015 17953, заявник ТОВ «Фьюз 

медіа». 
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Згідно зі статтею 1 Закону України «Про рекламу» реклама - інформація 

про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і 

призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх 

інтерес щодо таких особи чи товару; спонсорство - добровільна матеріальна, 

фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами 

будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, 

найменування, свого знака для товарів і послуг. 

У рекламному ролику виробника алкогольних напоїв із використанням 

торгової марки «Рідна Роса» зображується жінка в коротких шортах і топі. При 

цьому оператор акцентує увагу на оголених частинах тіла. Зображення 

супроводжується текстом диктора-жінки: «Сама природа надихнула нас 

створити натуральну горілку без жодних домішок — адже чоловіки обирають 

все натуральне. Насолоджуйтесь нею зі стиглими помідорами, домашніми 

огірками, ароматною цибулею та соковитим смаженим м'ясом! Оновлена 

«Рідна Роса»: без гліцерину, без консервантів, без цукру. «Рідна Роса» — 

справжні чоловіки обирають натуральне!». 

При спонсорстві з використанням торгової марки «Рідна Роса» 

зображується той же образ жінки; при цьому торгова марка зображується на 

екрані й титрується та озвучується: «Справжні чоловіки обирають 

натуральність». 

Ці ролики можуть сформувати думку про те, що вживання алкоголю є 

важливим фактором досягнення успіху в соціальній та сексуальній сферах 

життя, через прив’язування вживання горілки до відчуття сексуального 

задоволення. Його повідомлення може спонукати до думки про легкість 

досягнення такого задоволення: справжній чоловік п’є саме рекламовану 

горілку і, як наслідок, красиві та «природні» жінки самі прийдуть до нього. 

Крім того, зображення напівоголеної жінки та неоднозначне використання 

овочів (двох помідорів та огірка), які містить рекламний ролик, не стосуються 

самої продукції та спрямовані на збудження сексуальних інстинктів і 

психологічне прив’язування образу горілки до відчуття сексуального 

задоволення. 

У серії рекламних роликів виробника алкогольних напоїв із використанням 

торгової марки «Шустов» демонструються особи різноманітних професій в 

антуражі ошатного ресторану. Всі учасники виголошують різноманітні гасла, 

пов’язані з успіхом осіб, що вживають коньяк. Репліки кожного героя реклами 

закінчуються словами: «Коньяк — це «Шустов»!». Зокрема: 

«Вардкес Арзуманян, ресторатор: Обратите внимание на людей, которые 

пьют коньяк. Это люди благородные... Коньяк — «Шустов». 

Олег Мальський, адвокат: Все мои клиенты — успешные, состоятельные 

люди. Они все пьют коньяк, немного. Коньяк — это «Шустов». 

Ольга Гуцал, підприємець: Я люблю коньяк. Я люблю мужчин, которые 

пьют коньяк. Это взрослые, умные, успешные мужчины. А коньяк — это 

«Шустов». 

Цими фразами рекламодавець може сформувати у споживача враження 

про те, що вживання алкоголю є важливим фактором досягнення успіху в 
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різних сферах життя, адже в ній стверджується, що люди, які вживають 

алкоголь марки «Шустов», є успішними. Крім того, ролик створює враження, 

що вживання коньяку сприятиме розв'язанню особистих проблем: це 

досягається через розповідь пані Ольги Гуцал про те, які чоловіки їй 

подобаються, що ті, хто вживає алкоголь, є дорослими, розумними й 

реалізованими, на противагу тим, хто не вживає напою марки «Шустов» і, 

скоріше за все, не наділені такими якостями. 

У рекламному ролику виробника алкогольних напоїв із використанням 

торгової марки «Первак» зображується компанія друзів-чоловіків на пікніку. 

Між ними відбувається полілог: 

– Сальце добре… 

– Такий час пішов… Щоб залишитися на місці, треба гнати втричі 

швидше… 

– А ми… Ми не гонимо. Ми переганяємо. 

– (голос диктора) Домашня… Для друзів, як для себе. 

– Ось воно — чоловіче щастя. 

Закінчується ролик словами диктора: «Первак. Чоловіче щастя». 

При спонсорстві з використанням торгової марки «Первак» 

використовуються ті ж образи; звучить закадровий текст: «Зараз, щоб 

залишитися на місці, треба гнати втричі швидше», на що один із героїв 

відповідає: «А ми не гонимо. Ми переганяємо. Оце і є чоловіче щастя». 

Наприкінці спонсорства виводиться на екран текст: «Первак. Чоловіче 

щастя». 

У цьому випадку основним слоганом реклами є «чоловіче щастя», яке 

досягається, як це виглядає з посилів ролику, за допомогою вживання 

алкогольних напоїв торгової марки «Первак». Твердження про те, що вживання 

алкоголю є гарантією стійкого стану цілковитого задоволення життям можна 

розцінювати, зокрема, як введення споживача в оману, що порушує норми 

законодавства України. 

Розглянувши результати моніторингу загальнонаціональних 

телерадіоорганізацій, здійсненого у період з 1 січня по 7 січня 2016 року, 

керуючись частиною третьою статті 7, частиною першою статті 8, частиною 

третьою статті 22, частиною другою статті 26 Закону України «Про рекламу», 

частиною першою статті 70 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. Визнати зміст рекламних роликів ТМ «Рідна Роса», «Шустов» та 

«Первак» таким, що містить ознаки порушення Закону України «Про рекламу» 

у частині третій статті 22 («Рідна Роса», «Шустов», «Первак») та частині третій 

статті 7, частині першій статті 8 («Рідна Роса») (хронометраж додається). 
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2. Вказати телерадіоорганізаціям України на неприпустимість у 

подальшому здійснення трансляції рекламних роликів, зміст яких порушує 

вимоги чинного законодавства.  

3. Звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань свободи 

слова та інформаційної політики із пропозицією виступити із законодавчою 

ініціативою щодо змін до Закону України «Про рекламу». 

4. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради, юридичне 

управління. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

Національної ради Ю. Артеменка. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 

 

 

 
Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 

 


