
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 914 

 

18.07.2019                                                       м. Київ                                             Протокол № 17 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ 

(НР № 00509-м від 12.12.2015,  

супутникове ТБ, логотип: «Максі-ТВ») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «НАША ПРАГА», м. Київ  

(НР № 00509-м від 12.12.2015), за період з 28.06.2019 по 29.06.2019 зафіксовано 

ознаки порушення ліцензіатом вимог пунктів а), е) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація 

зобов'язана дотримуватися: законодавства України та вимог ліцензії, виконувати 

правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством), 

оскільки трансляцію реклами «Опозиція. Вмикай телеканал «Україна». Тигран 

Мартиросян», що мала безперервну тривалість 3 год. 28 хв., було здійснено в 

ефірі ліцензіата 28.06.2019 з 21:58 до 24:00, 29.06.2019 з 00:00 до 01:26 з ознаками 

порушення вимог Закону України «Про рекламу»:  

- частини першої статті 9 (Реклама має бути чітко відокремлена від іншої 

інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб 

її можна було ідентифікувати як рекламу), оскільки рекламу не було 

відокремлено на її початку і наприкінці;  

- частини першої статті 13 (На телебаченні час мовлення, відведений на 

рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків протягом кожної 

астрономічної години фактичного мовлення), оскільки частка реклами протягом 

астрономічної години фактичного мовлення перевищила 15 %: 

з 22:00 до 23:00 28.06.2019 – 100 %; 

з 23:00 до 24:00 28.06.2019 – 100 %; 

з 00:00 до 01:00 29.06.2019 – 100 %; 

з 01:00 до 02:00 29.06.2019 – 43 %. 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ «НАША ПРАГА»,  

м. Київ, у період з 28.06.2019 по 29.06.2019, керуючись частиною першою статті 

70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 Закону 

України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», 

абзацом третім пункту 3 розділу ІІІ Інструкції про порядок здійснення 

моніторингу телерадіопрограм, проведення перевірок телерадіоорганізацій та 

провайдерів програмної послуги, затвердженої рішенням Національної ради від 

08.02.2012 № 115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.02.2012 за 

№ 313/20626 у редакції рішення Національної ради від 09.11.2017 № 2127, 



зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за № 1468/31336), 

Національна рада 

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАША ПРАГА», м. Київ  

(НР № 00509-м від 12.12.2015), з метою перевірки дотримання вимог пунктів а), 

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

(Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії, виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, 

встановлені законодавством). 

2. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проект наказу та посвідчення на право 

проведення позапланової виїзної перевірки.  

3. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради С. Костинського. 

 

 
Заступник голови Національної ради  /підпис/  У. Фещук 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко  
 


