
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 340 

 

15.03.2018                                                       м. Київ                                             Протокол № 7 
 

Про результати планової виїзної перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ 

(НР № 00269-м від 23.08.2011, 

багатоканальне телебачення (МХ-2),  

логотип: «С-Можливо все!» (комбіноване)) 

 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/470 від 21.12.2017 

було здійснено планову виїзну перевірку ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА 

ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, за результатами якої складено АКТ № 20 від 24.01.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 24.01.2018 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 

15.01.2018 о 22:00 передача «Вікна-Новини» (хронометраж – 0:32:52) 

переривалась рекламою на 16-ій хвилині, що є порушенням абзацу четвертого 

частини п’ятої статті 13 Закону України «Про рекламу» (Трансляція програм, 

передач для дітей (за умови їх тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач 

новин може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин). 

Розглянувши АКТ № 20 від 24.01.2018 планової виїзної перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, 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», статтею 13 та частиною другою 

статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення 

і радіомовлення», Національна рада 
 

вирішила: 

1. Інформацію про результати планової виїзної перевірки  

ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ, взяти до відома.  

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

ліцензійної справи ПрАТ «МІЖНАРОДНИЙ МЕДІА ЦЕНТР – СТБ», м. Київ. 

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко 
 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко 
 


