
Додаток 

до рішення Національної ради  

15.01.2015 № 3 

 

Пропозиції та зауваження  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» (щодо ідентифікації телерадіопрограм 

та/або -передач, -реклами, створених  

за бюджетні кошти)» (реєстр. № 1470 від 15.12.2014) 

 

Підтримуючи в цілому мету прийняття проекту Закону України «Про 

внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо 

ідентифікації телерадіопрограм та/або -передач, -реклами, створених за 

бюджетні кошти)», зазначену в пояснювальній записці до проекту, вважаємо за 

необхідне висловити пропозиції та зауваження до його пропонованої редакції. 

Законопроектом пропонується доповнити новою частиною статтю 6 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно з якою трансляція 

телерадіопрограм та/або -передач, -реклами, створених та/або які транслюються 

за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих бюджетів, 

супроводжується інформацією про створення та/або трансляцію програми, 

передачі, реклами за рахунок коштів Державного бюджету України або 

місцевих бюджетів: 

телепрограми та/або -передачі, – текстовим повідомленням «Створено 

та/або транслюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів» 

тривалістю не менше 3 секунд на початку та наприкінці трансляції, розміром не 

менше 50 відсотків площі (обсягу) екрану, при цьому колір тексту 

повідомлення має бути контрастним щодо кольору фону повідомлення, і 

зображенням позначки у формі квадрату жовто-блакитного кольору, розміром 

не менше 5 відсотків площі (обсягу) екрану, яка розміщується після текстового 

повідомлення, а також зображенням цієї позначки протягом усієї трансляції в 

одному з вільних кутів екрану; 

телереклама – зображенням позначки у формі квадрату жовто-блакитного 

кольору, розміром не менше 5 відсотків площі (обсягу) екрану, протягом усієї 

трансляції в одному з вільних кутів екрану; 

радіопрограми та/або -передачі, -реклама – повідомленням дикторським 

текстом та/або звуковим супроводом «Створено та/або транслюється за рахунок 

коштів державного або місцевого бюджетів» на початку та наприкінці 

трансляції тривалістю не менше 5 секунд. 

 

Чинне законодавство не дає визначення понять „телепрограма”, 

“телерадіопередача”, тому їх доцільно передбачити у законопроекті. 

На сьогодні статтею 46 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» вже встановлено обов’язок телерадіоорганізацій повідомляти 

свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Так, під час 
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трансляції (ретрансляції) радіопрограми телерадіоорганізація не рідше ніж 

щогодини передає свої позивні. Під час ефірного часу телерадіоорганізація 

використовує логотип або інші вихідні дані. 

Частиною четвертою статті 24 Закону України «Про засади державної 

мовної політики» передбачено можливість трансляції аудіовізуальних творів із 

субтитруванням державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин 

на розсуд телерадіоорганізацій.  

Частиною другою статті 23 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» встановлено обов’язок телерадіоорганізацій 

(незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування) забезпечувати 

субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, кіно-, 

відеофільмів, передач і програм. 

Така кількість розміщених на екрані позначок разом із субтитруванням 

створюватиме телеглядачам певні незручності у процесі перегляду телевізійних 

програм і передач.  

 

Разом з тим, відповідно до частини 7 статті 22 Закону України «Про 

рекламу» реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв, а також знаків 

для товарів та послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під  

якими випускаються дані вироби та напої, повинна супроводжуватися текстами 

попередження такого змісту:  "Куріння може викликати захворювання на рак", 

"Надмірне споживання алкоголю шкідливе для  вашого  здоров'я". Кожному 

попередженню має бути відведено не менше 15 відсотків площі (обсягу) всієї 

реклами. Колір тексту попередження має бути чорним, а колір фону 

попередження - білим.  

У зв’язку з цим, вважаємо за доцільне встановити, що трансляція 

телерадіопрограм та/або -передач, -реклами, створених та/або які 

транслюються за рахунок коштів Державного бюджету України або місцевих 

бюджетів, супроводжується інформацією про створення та/або трансляцію 

програми, передачі, реклами за рахунок коштів Державного бюджету України 

або місцевих бюджетів: 

телепрограми та/або -передачі, – текстовим повідомленням «Створено 

та/або транслюється за рахунок коштів державного або місцевого 

бюджетів» тривалістю не менше 3 секунд на початку та наприкінці 

трансляції, розміром не менше 15 відсотків площі (обсягу) екрану, по аналогії 

із Законом України „Про рекламу”. 

 

До того ж, переважна більшість програм, що виходять в ефірі державних 

мовників, є програмами власного виробництва, створеними за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

У разі прийняття законопроекту в запропонованій редакції в ефірі 

державних мовників буде постійно звучати фраза «Створено та/або 

транслюється за рахунок коштів державного бюджету», що негативно 

відобразиться на якості ефіру. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5029-17?nreg=5029-17&find=1&text=%F2%E5%EB%E5#w13
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Для звичайного громадянина (телеглядача/радіослухача) така інформація 

створюватиме лише додаткові незручності при перегляді та прослуховуванні 

відповідних телерадіопередач. 

 

 
Начальник  

юридичного управління    /підпис/  У. Фещук 

 
 

 


