
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 72 

 

28.01.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 3 

 

Про результати планової виїзної перевірки  

ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл. 

(НР № 01525-м від 19.08.2019,  

кабельне мовлення, логотип: «Petrove.TV») 

 

На виконання наказу голови Національної ради від 29.10.2020 № 5а/127 

було здійснено планову виїзну перевірку ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове 

Кіровоградської обл., за результатами якої складено Акт № 122 від 20.11.2020.  

У ході перевірки на підставі моніторингу за 13.11.2020 встановлено 

порушення ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл.: 

вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення»: 

частини сьомої статті 27 (Ліцензіат зобов’язаний виконувати умови 

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

визначеної програмної концепції мовлення), оскільки зменшено обсяги: 

 - інформаційно-аналітичних і публіцистичних програм: за ліц. -  

15 год./добу, факт. –  2 год. 25 хв./добу; 

- розважальних програм: за ліц. - 2 год./добу, факт. – 1 год. 34 хв./добу; 

частин першої та третьої статті 46 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

повідомляти свої вихідні дані (найменування, позивні, логотип або емблему). Під 

час ефірного часу телерадіоорганізація використовує логотип або інші вихідні 

дані), оскільки під час трансляції блоків оголошень з 00:00 до 16:00, з 17:00 до 

18:00, з 19:00 до 20:00, з 21:00 до 22:00, з 23:00 до 24:00  на екрані відсутній 

логотип «Petrove.TV»; 

пункту е) частини першої статті 59 (Телерадіоорганізація зобов’язана 

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки виявлено порушення Закону України  «Про рекламу»: 

частини п’ятої статті 8 (Реклама про знижку цін на продукцію, про 

розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і закінчення 

знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення розміру 

знижки до попередньої ціни реалізації товару),  оскільки в оголошенні про 

розпродаж у магазині «Секенд-хенд» не вказано дату початку і закінчення  

розпродажу, а також співвідношення знижки до попередньої ціни, як це 

передбачено законом (час трансляції 00:02:58, 00:17:58, 00:32:58 та 00:47:58 з 

повтором з 00:00 до 16:00, з 17:00 до 18:00, з 19:00 до 20:00, з 21:00 до 22:00, з 

23:00 до 24:00 (чотири рази на годину у зазначені відрізки часу)); 
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частин першої, другої, п’ятої 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, 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», прихована реклама забороняється), оскільки в блоках 

оголошень наявна прихована і не відокремлена належним чином  реклама з її 

повтором чотири рази на кожну годину у відрізки часу з 00:00 до 16:00, з 17:00 

до 18:00, з 19:00 до 20:00, з 21:00 до 22:00, з 23:00 до 24:00:  

пасажирських перевезень «Жовті Води - Київ» (00:00:45, 00:15:45, 00:30:45, 

00:45:45),  

продажу пластикових вікон (00:06:05, 00:21:05, 00:36:05, 00:51:05),  

виготовлення та продажу теплиць (00:03:38, 00:18:38, 00:33:38, 00:48:38),  

ремонту побутової техніки (00:06:31, 00:21:31, 00:36:31, 00:51:31),  

встановлення антен (00:13:17, 00:28:17, 00:43:17, 00:58:17),  

викупу автомобілей (00:02:32, 00:17:32, 00:32:32, 00:47:32); 

частини третьої статті 32 Закону  України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» (Мовою реклами на телебаченні 

і радіо є державна мова), оскільки трансляція реклами щодо викупу автомобілей, 

виготовлення пластикових вікон, встановлення супутникових антен 

здійснювалася російською мовою. 

Розглянувши Акт № 122 від 20.11.2020 планової виїзної перевірки  

ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл., керуючись частиною 

сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, частинами першою та третьою 

статті 46, 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», частиною третьою статті 32 Закону  

України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,  

Національна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове 

Кіровоградської обл., частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, частин 

першої та третьої статті 46, пункту е)  частини першої статті 59  Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення». 

2. ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл.,  

НР № 01525-м від 19.08.2019, оголосити попередження.  

3. Зобов’язати ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл., 

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 
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чинного законодавства, Національна рада може призначити позапланову 

перевірку та застосувати до ліцензіата санкції, передбачені чинним 

законодавством України.   

4. Звернутися  до Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) з 

проханням вжити відповідних заходів реагування, передбачених чинним 

законодавством, у зв’язку з виявленими в діяльності ПП «ОРБІТА СЕРВІС»,  

смт Петрове Кіровоградської обл., порушеннями частини п’ятої статті 8 Закону 

України  «Про рекламу».  

5. Звернутися  до Уповноваженого із захисту державної мови з проханням 

вжити відповідних заходів реагування, передбачених чинним законодавством, 

 у зв’язку з виявленими в діяльності ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове 

Кіровоградської обл., порушеннями частини третьої статті 32 Закону  України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної».  

6. Копію цього рішення надіслати ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове 

Кіровоградської обл. 

7. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи  

ПП «ОРБІТА СЕРВІС», смт Петрове Кіровоградської обл.  

8. Виконання цього рішення покласти на управління представників 

Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, 

управління ліцензування, юридичне управління. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Перший заступник голови  /підпис/  Валентин КОВАЛЬ 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


