
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 682 

 

27.05.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 15 

 

Про призначення позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ 

(НР № 00012-м від 23.08.2018,  

багатоканальне ТБ, логотип: «Н») 

 

До Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі 

– Національна рада) надійшло звернення гр. А.О. Даровської  

(вх. № 15а/273 від 23.04.2021) з наріканням на поширення 24.02.2021 в ефірі 

ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, рекламної інформації щодо алкогольної 

продукції торговельної марки «AZNAYRI».  

За результатами моніторингу телепрограми ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ»,  

м. Київ (ліцензія на мовлення НР № 00012-м від 23.08.2018), за 24.02.2021  

зафіксовано ознаки порушення вимог: 

1) частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають 

містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми), оскільки в 

ефірі ліцензіата передача «Варто знати» (початок о 18.24) не містила ім’я 

автора чи авторів та адреси виробника програми; 

2) пунктів а) та 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 у 

передачі «Варто знати» (о 18.24)  зафіксовано приховану рекламу алкогольного 

напою торговельної марки «AZNAYRI» (директор заводу «AKKERMAN 

DISTILLERY» Ілона Надводська, директор з маркетингу «AZNAYRI» Ольга 

Оширова та ведуча (позакадровий голос) розповідали про діяльність 

підприємства та споживчі якості торговельної марки), що є ознакою порушення 

Закону України «Про рекламу»: 

- частин першої (Реклама має бути чітко відокремлена від іншої 

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

щоб її можна було ідентифікувати як рекламу) та другої статті 9 Закону 

України «Про 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»);  
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- 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»); 

- частини п’ятої статті 9 (Прихована реклама забороняється); 

- частини восьмої статті 13 (Ведучим, дикторам та іншим учасникам 

інформаційних та інформаційно-аналітичних програм, передач забороняється 

наводити споживчі властивості товару та/або вказувати банківські рахунки, 

контактні телефони, місцезнаходження виробника товару, ціну товару); 

- абзацу другого частини другої статті 22 (Реклама алкогольних напоїв, 

реклама знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної 

власності, під якими випускаються алкогольні напої, забороняється: на радіо та 

телебаченні з 6 до 23 години). 

Розглянувши звернення гр. А.О. Даровської (вх. № 15а/273 від 

23.04.2021), результати моніторингу телепрограми ТОВ «НОВИЙ КАНАЛ», м. 

Київ, за 24.02.2021, керуючись частиною першою статті 70 Закону України 

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

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», абзацами  

третім та четвертим пункту 3 розділу ІІІ та пунктом 10 розділу VII 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 безвиїзну перевірку діяльності ТОВАРИСТВА 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ (НР № 

00012-м від 23.08.2018), з метою перевірки дотримання вимог: 

- частини п’ятої статті 6 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Дані про кожну індивідуальну програму чи передачу мають 

містити ім'я автора чи авторів, назву і адресу виробника програми); 

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися 

законодавства України та вимог ліцензії); 

- пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: виконувати правила 

рекламної діяльності і спонсорства, встановлені законодавством);  

- частин першої (Реклама має бути чітко відокремлена від іншої 

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

щоб її можна було ідентифікувати як рекламу) та другої статті 9 Закону 

України «Про рекламу» (Реклама у теле- і радіопередачах, програмах повинна 
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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»); 

- частини третьої статті 9 Закону України «Про рекламу» (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»); 

- частини п’ятої статті 9 Закону України «Про рекламу» (Прихована 

реклама забороняється); 

- частини восьмої статті 13 Закону України «Про рекламу» (Ведучим, 

дикторам та іншим учасникам інформаційних та інформаційно-аналітичних 

програм, передач забороняється наводити споживчі властивості товару та/або 

вказувати банківські рахунки, контактні телефони, місцезнаходження 

виробника товару, ціну товару); 

- абзацу другого частини другої статті 22 Закону України «Про рекламу» 

(Реклама алкогольних напоїв, реклама знаків для товарів і послуг, інших 

об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні 

напої, забороняється: на радіо та телебаченні з 6 до 23 години). 

2. Встановити строк проведення перевірки – з 11.06.2021 по 25.06.2021 

включно. 

3. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, у термін до 15.06.2021 надати Національній раді 

шляхом надсилання на адресу: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, документи та 

матеріали, необхідні для проведення перевірки:   

- завірену підписом керівника та печаткою телекомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 24.02.2021 та сітку мовлення із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення; 

- завірений керівником телекомпанії рекламний плей-лист з переліком 

рекламних роликів, які транслювались в ефірі телекомпанії 24.02.2021; 

- завірені керівником телекомпанії копії документів, на підставі яких 

відбулась трансляція передачі «Варто знати» з інформацією про торговельну 

марку «AZNAYRI»; 

- завірений керівником телекомпанії дозвіл на використання торговельної 

марки «AZNAYRI» у передачі «Варто знати». 

4. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВИЙ КАНАЛ», м. Київ, у термін до 15.06.2021 

надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та документи, 

які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

5. Відділу забезпечення проведення перевірок управління контролю та 

аналізу телерадіомовлення підготувати проєкт наказу на проведення 

позапланової безвиїзної перевірки.  

6. Виконання цього рішення покласти на управління контролю та аналізу 

телерадіомовлення, управління представників Національної ради. 
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7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної 

ради М. Онопрієнка. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


