
 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ  

З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ 

 

РІШЕННЯ № 1113 

 

12.08.2021                                                       м. Київ                                             Протокол № 23 
 

Про результати позапланової безвиїзної перевірки  

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса 

(НР № 01445-м від 06.12.2018, багатоканальне мовлення,  

логотип: напис літерами червоного кольору «Телеканал «Здоровье»  

у стилістиці журналу колишнього СРСР «Здоровье») 

 

За результатами моніторингу телерадіопрограми ТОВ 

«ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса (далі - ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», ліцензія на мовлення НР № 01445-м від 06.12.2018), за 12.05.2021 

зафіксовано ознаки порушення вимог частини п’ятої статті 6, частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а) та е) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення», абзацу сьомого частини 

першої статті 8, частини другої статті 8, частин першої, другої, п’ятої статті 9, 

абзацу тринадцятого частини шостої статті 21 Закону України «Про рекламу». 

У зв’язку з цим на засіданні Національної ради 20.05.2021 рішенням № 625 

було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса. 

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/143 від 24.05.2021 

було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, за результатами якої складено Акт № 131 від 18.06.2021. 

Відповідно до пункту 3 резолютивної частини рішення Національної ради 

від 20.05.2021 № 625 Національна рада зобов’язала ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, у термін до 08.06.2021 надати представнику Національної ради в 

Одеській області документи та матеріали, необхідні для проведення перевірки, 

шляхом надсилання на адресу: вул. Канатна, 83, каб. 405, м. Одеса, 65012: 

- завірену підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії фотокопію 

(ксерокопію) журналу обліку передач за 12.05.2021 та сітку мовлення із 

розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення. У разі 

мовлення за допомогою ефірного серверу надати конвертований у формат .xls 

або .xml фрагмент ефірного плей-листа з програми формування ефіру та 

журнальний файл (log- файл) сервера за вказаний часовий проміжок зі 

збереженням всіх службових полів, включаючи порти і джерела вхідного та 

вихідного сигналу, а також надати розшифровку позначень та опис полів та 

формату файлу; 

- договір із додатками про спільне виробництво, а також підписані 

сторонами такого договору заявки на виробництво, заявки на надання технічної 

та матеріальної підтримки виробництва продукту, який демонструвався 
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12.05.2021 у проміжки часу: з 18.03 по 21.59, акти виконаних робіт (у вигляді 

завірених копій); 

- схему прийому-передачі сигналу програми ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», м. Київ, 

для розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, завірену керівником 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса;  

- опис взаємовідносин персоналу ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, з 

контрагентами по договору про спільне виробництво, в процесі яких створено 

телевізійний продукт, продемонстрований в ефірі 12.05.2021 у проміжок часу: з 

18.03 по 21.59, включаючи опис функцій кожного учасника спільного 

виробництва. Надати накази по підприємству, в яких така взаємодія зафіксована; 

- сценарії або сценарні й режисерські розробки передач, створених за 

вказаним договором і продемонстрованих в ефірі ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса (НР № 01445-м від 06.12.2018), 12.05.2021; 

- списки творчих і технічних працівників, які брали участь у створенні 

передач, продемонстрованих в ефірі 12.05.2021 у проміжок часу: з 18.03 по 21.59, 

із зазначенням місця роботи та посади або функції; 

- копії актів виконаних робіт, актів введення в експлуатацію об’єктів 

авторських і суміжних прав, накази по підприємству про постановку в ефір 

вищезазначеного продукту; 

- завірені банком копії платіжних документів та/або інших документів, які 

підтверджують факт взаєморозрахунків, які велись для виконання обов’язків за 

вказаним договором про спільне виробництво; 

- завірену керівником телерадіокомпанії копію угод (з додатками) на 

розміщення рекламної інформації у передачах: «Акрида», «Здорова розмова», 

«Секрети сімейного щастя»; 

- завірену копію дозвільних документів на право здійснення лікарської 

діяльності, щодо якої 12.05.2021 було поширено рекламну інформацію під час 

трансляції передач: «Акрида», «Здорова розмова» та «Секрети сімейного щастя». 

Крім того, зазначеним рішенням ліцензіату було рекомендовано у термін до 

08.06.2021 надати Національній раді письмові пояснення, а також матеріали та 

документи, які сприятимуть об’єктивній оцінці діяльності телерадіокомпанії. 

На виконання пункту 3 рішення Національної ради № 625 від 20.05.2021 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, у термін до 08.06.2021 було надано такі 

документи: 

- супровідний лист з поясненнями ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», вих. № 24 від 

04.06.2021; 

- завірену копію Договору № 16-04/21 від 16.04.2021 р. з ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА» з додатком № 1 від 16.04.2021; 

- завірену копію Рахунку на оплату № 12 від 30 квітня 2021 р. ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА» на сплату послуг з виробництва програм та передач; 

- завірену копію платіжного доручення № 603 від 03.06.2021 АТ «Альфа 

банк»; 

- завірену копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) № 12 від 

30.04.2021; 



3 

 

- завірену копію рахунку на оплату № 13 від 31.05.2021 ТОВ «ТАЙМ 

МЕДІА» на сплату послуг з виробництва програм та передач; 

- завірену копію платіжного доручення № 604 від 03.06.2021 АТ «Альфа 

банк»; 

- завірену копію Акту виконаних робіт (наданих послуг) № 13 від 

31.05.2021; 

- завірений підписом керівника та печаткою телерадіокомпанії витяг з 

журналу обліку передач ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» за 12.05.2021. 

Разом з тим ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, не було надано документів, 

які передбачені  рішенням Національної ради № 625 від 20.05.2021, зокрема:  

- заявки на надання технічної та матеріальної підтримки виробництва 

продукту, який демонструвався 12.05.2021 у проміжок часу з 18:03 по 21.59; 

- схему прийому-передачі сигналу програми ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»,  

м. Київ, для розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса;  

- опис взаємовідносин персоналу ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» з контрагентами 

по договору про спільне виробництво, в процесі яких створено телевізійний 

продукт, продемонстрований в ефірі 12.05.2021 у проміжок часу з 18:03 по 21.59, 

включаючи опис функцій кожного учасника спільного виробництва, також 

накази по підприємству, в яких така взаємодія зафіксована; 

- сценарії або сценарні й режисерські розробки передач, створених за 

вказаним договором і продемонстрованих в ефірі ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, 12.05.2021; 

- списки творчих і технічних працівників, які брали участь у створенні 

передач, продемонстрованих в ефірі 12.05.2021 у проміжок часу: з 18:03 по 21.59, 

із зазначенням місця роботи та посади або функції; 

- завірену керівником телерадіокомпанії копію угод (з додатками) на 

розміщення рекламної інформації у передачах «Акрида», «Здорова розмова» та 

«Секрети сімейного щастя»; 

- завірену копію дозвільних документів на право здійснення лікарської 

діяльності, щодо якої 12.05.2021 було поширено рекламну інформацію під час 

трансляції передач «Акрида», «Здорова розмова», «Секрети сімейного щастя». 

Таким чином, у ході перевірки на підставі моніторингу телерадіопрограми 

за 12.05.2021 та за результатами аналізу документів, наданих ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, зафіксовано порушення ліцензіатом 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: 

- передачі «Акрида» (початок о 03.06, 09.25, 14.45), «Здорова розмова» 

(початок о 02.16, 07.36, 08.38, 13.20, 16.28, 17.31, 22.33, 23.07), «Секрети 

сімейного щастя» (початок о 04.09), «Неординарні українці» (початок о 17.59) не 

містили ім’я автора чи авторів, назви і адреси виробника програми; 

- було розміщено взаємовиключну інформацію про передачу 

«УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ», зокрема зазначено як виробника «ТОВ 

«МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ», М. КИЇВ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, БУД. 21-Г, 
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2021 НА ЗАМОВЛЕННЯ ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», а також ще два різних 

виробника: «ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» 01042, МІСТО 

КИЇВ ВУЛ. ІОАННА ПАВЛА ІІ, БУДИНОК 4/6, ОФІС 1306, 2021 РІК». 

Розміщення двох екранних заставок з логотипами виробників ліцензіат 

пояснює тим, що 12.05.2021 передача «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ» вийшла в ефір 

вперше. Внаслідок технічних причин в ефір одноразово вийшла не остаточна, а 

робоча версія програми, в якій не було збережено кінцевого відеомонтажу титрів 

з відомостями про програму, а сама тривалість програми не була зменшена 

відповідно до пункту 5.2. Договору про спільне виробництво програм. Після 

12.05.2021 копірайти «ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» та ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» 

виходять спільно в кінці передачі «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ» на одному екрані 

відповідно до Договору про спільне виробництво програм. 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, надано завірену підписом керівника та 

печаткою телерадіокомпанії копії журналу обліку передач за 12.05.2021 та сітки 

мовлення із розподілом передач відповідно до програмної концепції мовлення, 

яка підтверджує вихід в ефір передачі «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ», а також 

завірену копію договору від 16.04.2021, укладеного між ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» 

та ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» (код: 42568499, ліцензія НР № 01464-м від 12 лютого 

2019 року). 

Схема прийому-передачі сигналу програми ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»,  

м. Київ, для розміщення в ефірі ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, компанія не 

надала, зазначивши у відповіді, що обмін файлів із даними відбувається або 

шляхом передачі електронних носіїв інформації (CD-диски, USB-флеш 

накопичувачі) або через хмарні сервіси в приватному порядку. 

Опис взаємодії персоналу, наказ по підприємству, в яких така взаємодія 

зафіксована, ліцензіатом не надано. У відповіді компанії зазначено, що взаємодія 

здійснюється виключно на рівні керівництва та головних редакторів. Накази про 

розподіл обов’язків не видавались і взаємовідносини не врегульовувались. 

Окремі питання щодо випуску передачі в ефір ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса, вирішувались усними дорученнями працівникам ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я». 

Сценарії або сценарні й режисерські розробки передач, створених за 

договором про спільне виробництво ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, не 

надано. У відповіді компанії зазначено, що формат взаємовідносин у створенні 

спільного продукту полягає в тому, що ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» надаються 

побажання і пропозиції ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» щодо тематики передач і заходів, 

гостей, орієнтовного переліку питань ведучих та іншого. Розробки остаточного 

сценарію програм здійснено ТОВ «ТАЙМ МЕДІА». Також ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я» надає часткове фінансування для виготовлення спільних програм. 

Також ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, не надано списки творчих і 

технічних працівників, які брали участь у створенні передач, продемонстрованих 

в ефірі 12.05.2021. У відповіді компанії зазначено, що всі взаємовідносини між 

ТОВ «ТАЙМ МЕДІА» та ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» здійснюються виключно на 

рівні керівництва організацій та головних редакторів. 
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Ліцензіатом надано завірені копії актів виконаних робіт, складених між ТОВ 

«ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, та ТОВ «ТАЙМ МЕДІА», а також завірені банком 

копії платіжних доручень про здійснення оплати ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. 

Одеса, коштів на рахунок ТОВ «ТАЙМ МЕДІА»; 

2) частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини 

першої статті 59, оскільки зафіксовано недотримання умов ліцензії в частині 

програмної концепції мовлення, оскільки зменшено обсяг фільмопоказу (за 

ліцензією – не менше 4 год./добу, фактично – 2 год. 24 хв./добу) та відсутні 

розважальні передачі (за ліцензією – не менше 1 год./добу).  

Недотримання умов ліцензії на мовлення НР № 01445-м від 06.12.2018 в 

частині програмної концепції мовлення ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я» пояснює тим, 

що 12.05.2021 передача «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ» вийшла в ефір вперше і 

технічні працівники телекомпанії на встигли відкоригувати ефірний плейлист. 

Компанія повідомила, що на момент проведення перевірки порушення умов 

ліцензії в частині програмної концепції усунуто; 

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

виконувати правила рекламної діяльності і спонсорства, встановлені 

законодавством), оскільки у передачах: «Акрида» (початок о 03.06, 09.25, 14.45), 

«Здорова розмова» (початок о 02.16, 07.36, 08.38, 13.20, 16.28, 17.31, 22.33, 

23.07), зафіксовано приховану рекламу: 

- на початку передачі «Акрида» диктор за кадром: «Міжнародна школа 

здоров’я Акрида, консультація та інформація за телефонами 067-537-23-23, 

048-781-98-03, acrіda.club.com, адреса м. Арнаутська, 23»; 

- під час трансляції передачі «Здорова розмова» (початок о 07.36) 

зафіксовано:  

Ведуча: «Шановні глядачі, занотуйте номер телефону Ксенії (сімейний 

психолог, парапсихолог). Вона у нас в гостях, відкриває секрети, що можна 

робити кожного дня, щоб бути щасливим, і все про те, щоб ваші мрії 

здійснилися… в вашому житті, 0679757642. Приходьте до Ксенії на особистий 

прийом, якщо щось заважає вам у вашому житті бути щасливим». 

Під час трансляції передачі «Здорова розмова» (початок о 22.33) на екрані 

періодично з’являються плашки: «Експерт в області езотеричних знань, 

сімейний психолог Кріста Степанова», «Як досягти особистого щастя та 

позбутися самотності», «Первинна безкоштовна консультація за телефоном 

(098) 044-96-16», «instagram.com/krista_stepanova», «facebook.com/Криста 

Степанова». Крім того, зафіксовано поширення висловлювань рекламною 

інформацією: 

О 22.41 гість студії Кріста Степанова: «Если ко мне приходит женщина, в 

первую очередь, я делаю диагностику и просматриваю. Если у неё есть венец 

безбрачия, я ей говорю, что его нужно снимать. Я его снимаю – и в течение 40 

дней она выходит замуж». 

Ведуча Катерина Буличова: «Варто повторити це для наших глядачів: якщо 

звернутись до Крісти Степанової, то за 40 днів можна вийти заміж». 

О 22.44 ведуча Катерина Буличова: «Шановні глядачі, у нас в гостях Кріста 

Степанова – експерт з езотеричних знань, родова спадкова ясновидиця, людина, 
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яка допомагає і допомогла вже великій кількості людей. 098-044-96-16. В 

«Інстаграмі» шукайте: krista_stepanova, записуйтесь на консультацію, на 

прийом, обов’язково, якщо ви хочете бути щасливим, якщо щось вас непокоїть… 

важкі настрої, депресія… також може бути неспроста, потрібно лікувати все 

це. Кріста вам може допомогти і зробити такий захист, аби потім ніхто на 

вас нічого поганого не міг зробити. 098-044-96-16».  

О 22.49 гість студії Кріста Степанова: «Ко мне можна обращаться с 

различными проблемами: с семейными, с бизнесом, по поводу алкоголизма, по 

поводу молодых девушек, которые не могут создать свою семью, выйти удачно 

замуж, избавить от испуга, снять проклятие … родовое, семейное, всё-всё-всё, 

по любым вопросам, в любое время можете ко мне обратиться», що є 

порушенням вимог 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), другої (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») та частини п’ятої статті 9 (Прихована реклама забороняється) 

Закону України «Про рекламу», оскільки рекламну інформацію не відокремлено 

на початку і наприкінці від іншої інформації зі словом: «реклама». 

Крім того, у передачах: «Акрида» (початок о 03.06, 09.25, 14.45) та «Здорова 

розмова» (початок о 02.16, 07.36, 08.38, 13.20, 16.28, 17.31, 22.33, 23.07), а також 

у передачі «Секрети сімейного щастя» (початок о 04.09, «на правах реклами» 

поширено інформацію: «Олена досвідчений майстер, яка з народження наділена 

унікальним даром ясновидіння, діагностики та лікування, подолання складних 

життєвих ситуацій. Вже багато років Олена успішно допомагає людям 

вирішити проблеми з особистим життям, зі здоров’ям, побороти алкогольну 

залежність, відкриває шлях назустріч вдалої кар’єри та грошового припливу. 

Зверніться до Олени та впустіть в своє життя гармонію, родинне щастя, успіх, 

взаємне  кохання  та фінансовий добробут. Телефонуйте 096-077-13-53»). ТОВ 

«ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, не надало завірену керівником 

телерадіоорганізації копію угод (з додатками) на розміщення рекламної 

інформації та завірену копію дозвільних документів на право здійснення 

лікарської діяльності, щодо якої 12.05.2021 було поширено рекламну 

інформацію під час трансляції передач «Акрида», «Здорова розмова», «Секрети 

сімейного щастя», що є порушенням вимог Закону України «Про рекламу»: 

- абзацу сьомого частини першої статті 8 (У рекламі забороняється: 

рекламувати товари, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво 

чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі 

відсутності відповідного сертифіката, дозволу, ліцензії); 

- частини другої статті 8 (Розповсюджувачі реклами не можуть поширювати 

рекламу, якщо відповідно до законодавства види діяльності або товари, їх 

виробництво чи реалізація, що рекламуються, вимагають наявності відповідних 

дозволу або ліцензії та якщо у відповідних реєстрах, що ведуться органами 
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ліцензування та дозвільними органами, відсутні відомості про відповідні 

ліцензію, дозвіл, видані рекламодавцю);  

- абзацу тринадцятого частини шостої статті 21 (У рекламі лікарських 

засобів, медичних виробів та методів профілактики, діагностики, лікування і 

реабілітації забороняється розміщення: інформації, що може вводити споживача 

в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, 

що рекламується). 

У листі компанії зазначено, що при трансляції в ефірі ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, передач власного виготовлення «Акрида», «Здорова 

розмова», «Секрети сімейного щастя» повідомлення про гостей були 

кваліфіковані як загально-ознайомча інформація і не були ідентифіковані як 

реклама. З цих обставин відповідні угоди не укладались. ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, зазначає, що не є володарем (розпорядником) 

дозвільних документів на право здійснення лікарської діяльності осіб, які брали 

участь в передачах «Акрида», «Здорова розмова», «Секрети сімейного щастя». 

Оскільки інформація про гостей телекомпанією не була розцінена як реклама, то 

копії дозвільних документів від гостей не вимагались. 

Розглянувши Акт № 131 від 18.06.2021 позапланової безвиїзної перевірки 

ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, заслухавши пояснення уповноваженого 

представника цієї компанії, керуючись абзацом сьомим частини першої та 

частиною другою статті 8, частинами першою, другою, п’ятою статті 9, абзацом 

тринадцятим частини шостої статті 21 Закону України «Про рекламу», частиною 

п’ятою статті 6, частиною сьомою статті 27, частиною восьмою статті 28, 

пунктами а) та 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 Закону України «Про телебачення 

і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про 

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Визнати порушення ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, частини п’ятої 

статті 6, частини сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пунктів а) та е) 

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

абзацу сьомого частини першої та частини другої статті 8, частин першої, другої, 

п’ятої статті 9, абзацу тринадцятого частини шостої статті 21 Закону України 

«Про рекламу». 

2. ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, НР № 01445-м від 06.12.2018, 

оголосити попередження у зв’язку з порушенням частини п’ятої статті 6, частини 

сьомої статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 

Закону України «Про телебачення і радіомовлення». 

3. Зобов’язати ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, шляхом видачі 

розпорядження про усунення порушень частини сьомої статті 27, частини 

восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» протягом 14 днів з дня набрання чинності цим 
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рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог частини сьомої 

статті 27, частини восьмої статті 28, пункту а) частини першої статті 59 Закону 

України «Про телебачення і радіомовлення». 

4. Зобов’язати ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, з дня набрання чинності 

цим рішенням привести свою діяльність у відповідність до вимог частини п’ятої 

статті 6, пункту е) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення», абзацу сьомого частини першої та частини другої статті 8, 

частин першої, другої, п’ятої статті 9, абзацу тринадцятого частини шостої статті 

21 Закону України «Про рекламу». 

5. 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 ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я», м. Одеса, порушеннями 

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

радіомовлення», абзацу сьомого частини першої та частини другої статті 8, 

частин першої, другої, п’ятої статті 9, абзацу тринадцятого частини шостої статті 

21 Закону України «Про рекламу». 

6. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «ТРК «ЗДОРОВ’Я»,  

м. Одеса. 

7. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК 

«ЗДОРОВ’Я», м. Одеса. 

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. 

 

 
Голова     /підпис/  Ольга ГЕРАСИМ’ЮК 

 

 

Відповідальний секретар   /підпис/  Юрій ЗІНЕВИЧ 

 


