
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1401 

 

12.11.2020                                                       м. Київ                                             Протокол № 30  
 

Про результати позапланової виїзної перевірки  

КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ,  

м. Мелітополь Запорізької обл. (НР № 00937-м від 21.11.2016, 

ефірне мовлення, логотип: «TVM») 

 

Моніторингом мовлення КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл. (ліцензія на мовлення НР № 00937-м від 21.11.2016), за 

17.09.2020 зафіксовано ознаки порушення ліцензіатом вимог пунктів а),  

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

оскільки реклама з відбивкою «політична реклама» політичної партії «Команда 

Сергія Мінька» вийшла в ефір (о 18.04, 18.29, 18.54, 18.59, 19.19) недержавною 

мовою (російською, з україномовним титруванням), що є ознакою порушення 

вимог частини першої статті 6 Закону України «Про рекламу». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 01.10.2020 рішенням № 1144 

було призначено позапланову виїзну перевірку КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/86 від 07.10.2020 було 

здійснено позапланову виїзну перевірку КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

«МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл. (ефірне мовлення, логотип: «TVM»), 

за результатами якої складено АКТ № 69 від 16.10.2020.  

У ході перевірки на підставі моніторингу від 17.09.2020 встановлено 

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 

17.09.2020 реклама з відбивкою «політична реклама» політичної партії «Команда 

Сергія Мінька» вийшла в ефір (о 18.04, 18.29, 18.54, 18.59, 19.19) недержавною 

мовою (російською, з україномовним титруванням), що є порушенням вимог 

частини першої статті 6 Закону України «Про рекламу» (Мовою реклами є 

державна мова).  

Розглянувши АКТ № 69 від 16.10.2020 позапланової виїзної перевірки  

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл.,  

керуючись пунктами а), 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», частиною першою статті 6 Закону України  

«Про рекламу», Національна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл., пунктів а), е) частини першої статті 59 Закону України  

«Про телебачення і радіомовлення».  

2. У зв’язку з виявленими в діяльності КП «ТРК «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл., порушеннями частини першої статті 6 Закону України  

«Про рекламу» звернутися  до Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) та 

Уповноваженого із захисту державної мови з проханням вжити відповідних 

заходів реагування, передбачених чинним законодавством.  

3. Вказати КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь 

Запорізької обл., на неприпустимість порушень чинного законодавства у 

подальшому. 

4. Копію цього рішення Національної ради долучити до ліцензійної справи 

КП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МЕЛІТОПОЛЬ» МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Мелітополь Запорізької обл. 

5. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти відповідального 

секретаря Національної ради Ю. Зіневича. 
 

 

Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 

 


