
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 189 

 

13.02.2020                                                           м. Київ                                             Протокол № 5 

 

Про призначення позапланової виїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ТВА», м. Чернівці  

(НР № 00160-м від 24.11.2013,  

ефірне ТБ, логотип: «tva») 

 

За результатами моніторингу мовлення ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«ТВА», м. Чернівці (ліцензія на мовлення НР № 00160-м від 24.11.2013), за 

17.01.2020 зафіксовано ознаки порушення вимог Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»: 

1) частини п`ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми), оскільки в ефірі ліцензіата передача «Без краваток» (початок о 01.05, 

12.12, 18.42) транслювалась без інформації про виробника програми; 

2) частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

ліцензії), частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення), пункту а) частини першої статті 59 

(Телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватися законодавства України та 

вимог ліцензії), оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення: 

збільшено 

періодичність, час, обсяги мовлення: за ліцензією мовлення має 

здійснюватись загальним обсягом 20 год./добу у відрізках часу: 00.00 – 02.00, 

06.00 – 24.00, фактично загальний обсяг мовлення становить 23 год. 56 хв. 32 

сек./добу; 

максимальну частку аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: за 

ліцензією – не більше 02 год./добу (10%), фактично – 02 год. 53 хв. 23 сек./добу 

(12%) від зафіксованого добового мовлення (23 год. 56 хв. 32 сек.); 

зменшено  

мінімальну частку національного аудіовізуального продукту: за ліцензією – 

не менше 18 год./добу (90%), фактично – 21 год. 03 хв. 09 сек./добу (87,9%) від 

зафіксованого добового мовлення (23 год. 56 хв. 32 сек.); 

загальний обсяг фільмопоказу: за ліцензією – 04 год./добу, фактично – 02 

год. 53 хв. 23 сек./добу від зафіксованого добового мовлення (23 год. 56 хв. 32 

сек.); 
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3) пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов'язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки: 

- зафіксовано трансляцію блоків комерційної реклами (о 03.29-03.30, 07.45-

07.47, 09.38-09.39, 12.42-12.43, 13.48-13.50, 14.52-14.54, 17.21-17.22, 19.50-19.51, 

21.29-21.30, 21.50-21.51, 23.27-23.27) та соціальної реклами (о 07.25-07.29, 12.55-

13.01), які не були чітко відокремлені від інших програм/передач на початку і 

наприкінці, що є ознакою порушення вимог частин першої та другої статті 9 

Закону України «Про рекламу» (Реклама має бути чітко відокремлена від іншої 

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

її можна було ідентифікувати як рекламу. Реклама у теле- і радіопередачах, 

програмах повинна бути чітко відокремлена від інших програм, передач на їх 

початку і наприкінці за допомогою аудіо-, відео-, комбінованих засобів, титрів, 

рекламного логотипу або коментарів ведучих з використанням слова «реклама»); 

- зафіксовано вихід інформації рекламного характеру без вміщення під 

рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами»: у рубриці «Анонс» о 07.24, 14.58, 

19.55 наведено інформацію рекламного характеру щодо концерту музичного 

гурту «VIP Тернопіль» (на екрані з’явився напис «Квитки КARABAS» (095) 508-

40-40, (050) 665-69-96, вул. Буковинська, 41), у передачі «Панно кохання» (о 0.00, 

12.06, 18.30) наведено інформацію рекламного характеру (на екрані з’явився 

напис: «Одяг та стиль ведучої від магазину «babilon.italianstore», вказано адреси 

магазинів та контактні телефони: ТЦ «Добробут» 5 ряд, І сектор, 41 магазин; ТЦ 

«Добробут» 4 ряд, І сектор, 20 магазин; +38 097 998 19 98, +38 098 887 40 04), що 

є ознаками порушення вимог частини третьої статті 9 (Інформаційний, 

авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної 

особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів 

(слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, є рекламою і має бути вміщений 

під рубрикою «Реклама» чи «На правах реклами») та частини п`ятої статті 9 

(Прихована реклама забороняється) Закону України «Про рекламу». 

Розглянувши результати моніторингу мовлення ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА», м. Чернівці, за 17.01.2020, 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, оформлення матеріалів 

про адміністративні правопорушення, 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 (із 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2017 за  

№ 1468/31336), Національна рада  

 

вирішила: 

1. Призначити позапланову виїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТВА»,  
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м. Чернівці (НР № 00160-м від 24.11.2013), з метою перевірки дотримання вимог 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

- частини п`ятої статті 6 (Дані про кожну індивідуальну програму чи 

передачу мають містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника 

програми); 

- частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов'язаний виконувати умови 

ліцензії); 

- частини восьмої статті 28 (Ліцензіат зобов’язаний дотримуватися 

визначеної програмної концепції мовлення); 

- пунктів а), е) частини першої статті 59 (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. 

 

 
Перший заступник  

голови Національної ради   /підпис/  О. Герасим’юк 

 

 

Відповідальний секретар    /підпис/  О. Ільяшенко 

 

 


