
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 61 

 

17.01.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 2 

 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ»,  

м. Київ (НР № 00124-м від 18.08.2014, 

супутникове мовлення, логотип: «напис «КИЇВ TV»,  

поєднаний з зображенням каштанового листка,  

яке замінює собою дві крапки над літерою «Ї») 

 

За результатами моніторингу мовлення КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ (НР № 00124-м від 18.08.2014), за 

30.10.2018 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог пункту е) частини 

першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 14.11.2018 рішенням  

№ 1997 було призначено позапланову перевірку КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/315 від 29.11.2018 

було проведено позапланову виїзну перевірку КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ (супутникове мовлення, логотип: «напис 

«КИЇВ TV», поєднаний з зображенням каштанового листка, яке замінює собою 

дві крапки над літерою «Ї»), за результатами якої складено Акт № 291 від 

07.12.2018. 

У ході перевірки на підставі моніторингу від 30.10.2018 зафіксовано 

порушення ліцензіатом 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 зафіксовано:  

- перевищення протягом астрономічної доби передбаченого законодавством 

обсягу трансляції телепродажу (3 год./добу), оскільки обсяг трансляції 

телепродажу фактично склав 4 год. 06 хв./добу, що є порушенням вимог частини 

сьомої статті 5-1 Закону України «Про рекламу» (Трансляція телепродажу, що 

здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді 

окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна мати безперервну 

мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або 

передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з 

телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна 

тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу);   
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- зменшення передбаченої законодавством мінімальної тривалості  

(15 хвилин) трансляції телепродажу, оскільки безперервна тривалість трансляції 

телепродажу (о 19.45, 20.42, 21.52) склала 2 хвилини, що є порушенням вимог 

частини сьомої статті 5-1 Закону України «Про рекламу» (Трансляція 

телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами 

мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна 

мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість 

таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на 

не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати 

восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох 

годин на добу); 

- відсутність інформації про використання чи невикористання фонограм 

виконавцями музичних творів під час трансляції реклами українського шоу  

М. Поплавського «Я у тебе один» (о 18.20, 19.48, 20.45, 21.54), що є порушенням 

абзацу одинадцятого частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу» (У 

рекламі забороняється: рекламувати послуги, пов'язані з концертною, 

гастрольною, гастрольно-концертною, конкурсною, фестивальною діяльністю, 

без інформації про використання чи невикористання фонограм виконавцями 

музичних творів. Ця інформація повинна займати на афішах, інших рекламних 

засобах щодо конкретної послуги не менше 5 відсотків загальної площі, обсягу 

всієї реклами).  

Розглянувши АКТ № 291 від 07.12.2018 позапланової виїзної перевірки  

КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», 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», частиною сьомою статті  

5-1, частиною першої статті 13  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 КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ, вимог пункту е) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

2. КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ, 

НР № 00124-м від 18.08.2014, оголосити попередження. 

3. Зобов’язати ліцензіата КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ, протягом місяця з дня прийняття цього 

рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного 

законодавства. Після закінчення строку, який був наданий ліцензіату для 

приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства, 

Національна рада може призначити позапланову перевірку та застосувати до 

ліцензіата санкції, передбачені чинним законодавством України. 



3 

 

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «КИЇВ», м. Київ. 

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

ліцензійної справи КП КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ 

«КИЇВ», м. Київ. 

6. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Голова Національної ради   /підпис/  Ю. Артеменко 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  

 

 

 


